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Những Điều Mặc Khải của Chúa Giêsu Kitô 
 
Câu Chuyện về Tội Lỗi Nguyên Thủy 
 
Vì vậy, Đức Chúa phán: 
 
1. Câu chuyện về những người đầu tiên đã sống trên trái đất, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ 
khác, cho đến khi nó đã được viết trong Sách của kỷ Nguyên đầu tiên. Đó là một câu chuyện ngụ ngôn 
sống động về những sinh vật đầu tiên đã cư trú trên trái đất. Sự thuần khiết và ngây thơ của họ đã 
cho phép họ cảm nhận được sự âu yếm của Mẹ thiên nhiên, một tình bạn ấm áp đã tồn tại giữa tất cả 
chúng sinh và tình anh em hoàn toàn giữa tất cả các sinh vật.     
 
2. Trong một câu chuyện ngụ ngôn Thiêng Liêng, Ta đã truyền cảm hứng cho những người đầu tiên 
bắt đầu có kiến thức về vận mệnh của họ, nhưng ý nghĩa của những điều mặc khải của Ta đã được giải 
thích cách tồi tệ. 
 
3. Khi các con đã được nói về cây của sự sống, và kiến thức về Thiện và Ác, mà con người đã ăn, Ta đã 
muốn làm cho các con hiểu rằng, khi con người có đủ kiến thức để phân biệt giữa công bằng và bất 
công, và đã bắt đầu chịu trách nhiệm về hành vi của mình, từ đó anh ta đã bắt đầu thu thập thành quả 
của các công trình của mình.  
 
4. Các con biết rằng Thiên Chúa đã nói với con người: Phát triển, nhân lên và bổ sung trái đất. Đó là 
luật ban đầu mà các con đã được ban cho. Ôi, con người! Sau đó, Chúa Cha đã không yêu cầu con 
người chỉ nhân lên, và các loài này tiếp tục phát triển, mà là tình cảm của họ ngày càng được nâng cao 
hơn, và tinh thần của họ bắt đầu phát triển rộng rãi và mở ra. Hơn nữa, nếu luật đầu tiên là sự truyền 
bá của loài người, làm thế nào các con có thể nghĩ rằng Chúa Cha áp dụng các biện pháp trừng phạt 
để họ tuân theo và thực hiện mệnh lệnh của Ngài? Mọi người, có thể có một mâu thuẫn như vậy tồn 
tại trong Thiên Chúa của các con không? 
 
5. Hãy nhìn vào những gì con người giải thích theo vật chất cho một câu chuyện ngụ ngôn, chỉ nói về 
sự thức tỉnh của tinh thần trong con người; do đó, hãy phân tích sự dạy dỗ của Ta và không nói thêm 
rằng, các con đang trả món nợ mà những cư dân đầu tiên có được vì sự bất tuân với Cha của mình. Có 
một ý tưởng cao hơn về công lý Thiêng Liêng. (105, 45 - 46)  
 
6. Đây là thời gian mà các con có thể hiểu, khi Ta nói với các con: Phát triển và nhân lên, và bổ sung 
trái đất bằng những việc làm tốt, và những suy nghĩ nâng cao của mình. Ta chào đón tất cả những ai 
muốn đến với Ta, cho tất cả những ai tìm kiếm sự hoàn thiện. (150, 48 - 49) 
 
Ý Chí Tự Do và Tội Lỗi Nguyên Thủy 
 
7. Các con nói với Ta rằng vì sự tự do ý chí, các con đã rơi vào lỗi lầm và tội lỗi. Ta cũng nói rằng thông 
qua món quà đó, các con có thể nâng cao bản thân mình vượt quá điểm mà các con đã khởi hành khi 
bắt đầu phẩm giá. 
 
 



8. Ngoài sự tự do về ý chí, Ta đã ban cho mỗi linh hồn bằng ánh sáng của Ta để không ai bị lạc mất, 
nhưng những người không muốn nghe tiếng của Ta hoặc không muốn nhập tâm vào bên trong của họ 
để tìm kiếm Ánh sáng tâm linh, nhanh chóng bị cám dỗ bởi vô số vẻ đẹp của sự tồn tại của con người, 
họ đã mất đi sự hỗ trợ của lề Luật của Ta cho tinh thần của họ và họ phải vấp và gục ngã. 
 
9. Chỉ một lỗi lầm mang lại nhiều hậu quả đau lòng và thực tế là sự không hoàn hảo không hài hòa với 
tình yêu của Thiên Chúa. 
 
10. Những người nhường nhịn và ăn năn trở về với Chúa Cha và khiêm tốn cầu xin Ngài thanh tẩy và 
giải thoát họ khỏi tội lỗi của họ, Chúa Cha đã nhận được tình yêu và lòng bác ái vô hạn, Ngài an ủi tinh 
thần của họ, Ngài đã gửi họ để sửa chữa lỗi lầm và củng cố họ trong sứ vụ của mình. 
 
11. Đừng nghĩ rằng mọi người trở lại nhu mì và ăn năn sau lần bất tuân đầu tiên. Không, nhiều người 
đã đến với đầy kiêu ngạo hoặc thù ghét. Những người khác, với sự xấu hổ, nhận ra tội lỗi của mình, đã 
cố gắng biện minh cho lỗi lầm của họ trước Ta, và từ việc thanh lọc bản than, thông qua sự ăn năn và 
chuộc tội, đó là bằng chứng của sự khiêm nhường, họ đã chọn cho mình một cuộc sống do chính họ 
lựa chọn; bên ngoài những điều luật mà tình yêu của Ta đã vạch ra. 
 
12. Sau đó, công lý của Ta thể hiện, không phải để trừng phạt, mà là sửa phạt, không hủy diệt, mà là 
bảo tồn họ mãi mãi, ban cho họ một cơ hội phong phú để hoàn thiện bản thân.  
 
13. Có bao nhiêu trong số những tội nhân đầu tiên, vẫn không loại bỏ những khuyết điểm của mình, 
bởi vì sau khi đã xa ngã, họ càng ngày càng xuống sâu hơn của vực thẳm, từ đó chỉ có việc thực thi 
Luật của Ta mới có thể cứu được họ. (20, 40 - 46) 
 
Trận Lụt 
 
14. Trong thời kỳ đầu tiên của loài người, đã có sự ngây thơ và đơn sơ ở con người, nhưng khi họ đã 
nhân lên, do sự tiến hóa và ý chí tự do của họ, tội lỗi của họ cũng đã tiếp tục gia tăng; và thay vì đức 
tính của họ, đó là điểm yếu của họ trước Luật của Ta đã phát triển nhanh hơn. 
 
15. Sau đó, Ta đã chuẩn bị cho Nô-ê bằng cách giao tiếp với anh ta từ Thần Khí đến tinh thần, vì Ta đã 
thiết lập kiểu giao tiếp này với loài người khi con người lần đầu tiên đã đến sống trên trái đất.  
 
16. Ta đã nói với Nô-ê: Ta sẽ gửi một trận lụt lớn đến trái đất để thanh tẩy tinh thần của mọi người về 
mọi tội lỗi của họ. Xây dựng trên con Tàu, và nói với con cái, vợ và cháu chắt của ngươi đi vào bên 
trong Tàu. Cũng đặt một cặp động vật từ mỗi loài trên trái đất trong Tàu. 
 
17. Nô-ê đã tuân theo mệnh lệnh của Ta, và trận đại hồng thủy đã đến để hoàn thành Lời của Ta. Hạt 
giống xấu đã được kéo lên bởi rễ của nó, và hạt giống tốt được bảo tồn trong kho của Ta, mà Ta đã 
hình thành một nhân loại mới mang trong mình ánh sáng của công lý của Ta, và biết cách tuân thủ 
Luật pháp của Ta và sống theo tập tục tốt. 
 
18. Có lẽ các con tin rằng những cá nhân đã chịu đựng cái chết đau đớn đã chết cả về thể xác lẫn tinh 
thần không? Thực sự Ta nói với các con, các con của Ta, họ đã không làm thế. Những linh hồn đó đã 
được Ta cứu, và họ đã thức dậy trước thẩm phán của lương tâm của chính họ. Sau đó, họ đã chuẩn bị 
trở lại con đường của cuộc sống để tiến bộ về mặt tâm linh. (302, 14 - 16)  
 



Sự Không ích kỷ của Áp-ra-ham 
 
19. Sẽ không phải lúc nào các con cũng cần thiết để rót ra chén đắng. Nó sẽ đủ để Ta thấy đức tin, sự 
vâng lời, mục đích và ý định của họ để tuân theo các điều răn của Ta, để Ta giải thoát các con khỏi 
những thời khắc khó khăn nhất trong những thử thách của mình. 
 
20. Hãy nhớ rằng Áp-ra-ham đã bị đòi hỏi về mạng sống của con trai mình, Y-saác, người mà ông đã 
yêu thương nhiều; và rằng tộc trưởng, đã vượt qua nỗi đau và tình yêu mà ông đã cảm thấy dành cho 
đứa con của mình, đã chuẩn bị để sát tế cậu ta như một bằng chứng về sự vâng lời, đức tin, tình yêu 
và sự khiêm nhường mà các con không thể hiểu được. Nhưng ông đã không được phép chấp nhận sự 
hy sinh của con trai mình, bởi vì trong sâu thẳm trái tim, ông đã chứng minh sự vâng phục của mình 
đối với Thánh Ý Thiêng Liêng, và thế là đủ.  
Ôi, sự vui mừng của Áp-ra-ham lớn đến mức nào khi cánh tay của ông đã bị giữ lại bởi một lực lớn 
hơn, đã ngăn ông ta khỏi sát tế Isaac. Ôi, làm thế nào ông đã có thể chúc tụng Danh Thiên Chúa và đã 
ngạc nhiên trước sự khôn ngoan của mình! (308, 11) 
 
21. Trong Áp-ra-ham và con trai của ông là Isaac, Ta đã cho các con thấy một hình ảnh về sự hy sinh 
của Đấng Cứu Chuộc, khi Ngài đặt tình yêu mà Áp-ra-ham đã dành cho Ta để thử thách, đã yêu cầu về 
việc ông hy sinh con trai mình, Isa-ac yêu dấu của ông, bởi tay của chính ông.  
 
22. Trong hành động đó, nếu các con biết cách suy ngẫm về nó, các con sẽ tìm thấy sự tương đồng với 
những gì sau này là sự hy sinh của Con Trai duy nhất của Ta cho sự cứu rỗi của thế gian.  
 
23. Áp-ra-ham đã là tượng trưng cho Thiên Chúa và Y-saác là hình ảnh của Chúa Giêsu; Vào lúc đó, tộc 
trưởng đã nghĩ rằng, nếu Chúa đã yêu cầu mạng sống của con trai mình, thì đó là để máu của những 
người vô tội có thể gột rửa những thất bại của người dân; và mặc dù yêu thương sâu sắc ông đã là xác 
phàm, vâng phục Thiên Chúa, và có lòng bác ái và tình yêu đối với dân tộc của ông mạnh mẽ hơn 
trong mạng sống của con trai mình. 
 
24. Sự vâng lời của Áp-ra-ham đã chuẩn bị tung đòn chí mạng vào con trai mình, nhưng ngay lúc đó, 
khi đau khổ, ông đã giơ cánh tay sát tế cậu ta, Sức mạnh của Ta đã ngăn ông ta lại, đã ra lệnh cho ông 
hy sinh một con chiên con thay cho con trai mình. Biểu tượng này sẽ vẫn là một bằng chứng cho tình 
yêu và sự vâng lời. (119, 18 - 19) 
 
Cái Thang lên Thiên Đàng trong Giấc Mơ của Gia-Cốp  
 
25. Các con có biết ý nghĩa nào được chứa trong chiếc thang mà Gia-Cốp đã nhìn thấy trong giấc mơ 
của mình không? Cái thang đó tượng trưng cho sự sống và sự tiến hóa của các linh hồn. 
 
26. Cơ thể của Gia-Cốp đã ngủ vào lúc mặc khải, nhưng tinh thần của anh ta đã thức dậy. Anh ta đã 
lên với Chúa Cha, tìm kiếm lời cầu nguyện như là phương tiện, và khi đã đi vào các vùng ánh sáng, anh 
ta đã đến để nhận một thông điệp thiên thể sẽ vẫn là một bằng chứng về sự mặc khải và sự thật 
Thiêng Liêng cho dân tộc của anh, đó là toàn thể nhân loại, bởi vì Is-ra-en không phải là một vật thể, 
mà là một tên thuộc về tâm linh. 
 
27. Gia-Cốp đã nhìn thấy cái thang có đế trên trái đất và đỉnh của nó chạm vào bầu trời; điều này cho 
thấy con đường nâng cao tâm linh bắt đầu trên trái đất xuyên qua xác thịt, và cuối cùng kết hợp ánh 
sáng và bản chất của nó với Chúa Cha, ngoài mọi ảnh hưởng vật chất. 



28. Vị tộc trưởng đã thấy rằng, bởi các bậc thang mà các thiên thần đã đi lên và đi xuống, đại diện cho 
sự sinh và tái sinh không ngừng, các linh hồn đến và đi liên tục để tìm kiếm ánh sáng, hoặc cũng là sứ 
mệnh phục hồi và thanh tẩy chính họ, để nâng cao bản thân ít hơn khi trở về thế giới tâm linh. Đó là 
con đường tiến hóa tâm linh dẫn đến sự hoàn hảo. 
 
29. Đó là lý do tại sao Gia-Cốp đã nhìn thấy hình thức đại diện của Đức Ya-vê ở đầu cái thang, chỉ ra 
rằng Đức Ya-vê là mục tiêu của sự hoàn hảo của mình, của khát vọng của các con và là giải thưởng tối 
cao của niềm vui vô hạn, khi là sự bù đắp cho cuộc đấu tranh gian khổ, đau khổ kéo dài, và sự kiên trì 
để đạt được lòng của Chúa Cha. 
 
30. Trong số những thăng trầm và thử thách, tinh thần luôn tìm thấy cơ hội để kiếm công đức cho sự 
thăng thiên. Ở đó, trong mỗi thử nghiệm, cái Thang của Gia-Cốp luôn được đại diện, mời các con leo 
lên một bước nữa.. 
 
31. Một sự mặc khải vĩ đại, ôi, các môn đệ, đó là vì trong đó, đời sống tâm linh đã được nói đến vào 
thời điểm sự thức tỉnh của linh hồn đối với sự thờ phượng Thiên Chúa, sự nâng cao, tinh khiết, tốt 
lành và chân thật chỉ đã mới bắt đầu . 
 
32. Thông điệp đó không thể dành cho một gia đình, hoặc thậm chí cho một người duy nhất; bản chất 
của nó là tinh thần và do đó là phổ quát. Vì chính lý do đó, tiếng nói của Chúa Cha đã nói với Gia-Cốp: 
Ta là Chúa Thiên Chúa của Áp-ra-ham Cha của ngươi, và Thiên Chúa của Y-sa-ác: vùng đất mà ngươi 
đang nằm, Ta sẽ ban cho ngươi; và hạt giống của ngươi sẽ như là bụi trần gian, và ngươi sẽ lan ra ở 
phía tây, và ở phía đông, và ở phía bắc, và ở phía nam: và trong ngươi và trong hạt giống ngươi sẽ là 
tất cả các gia đình của trái đất được chúc phúc. (315, 45 - 50) 
 
Giuse và Anh Em của Mình 
 
33. Giuse, con trai của Gia-Cốp, đã bị chính anh em của mình bán cho một số thương gia đang trên 
đường tới Ai Cập. Giuse vẫn còn trẻ nhưng đã đưa ra bằng chứng về một món quà tuyệt vời cho lời 
tiên tri; sự đố kị đã phải chịu trách nhiệm với anh em của anh ta, họ đã bán anh ta, tin rằng họ sẽ 
không bao giờ gặp lại anh ta nữa; nhưng Đức Chúa, Đấng trông chừng tôi tớ của Ngài, đã bảo vệ anh 
ta và đã khiến anh ta trở nên quan trọng đối với Pharaôn của Ai Cập. 
 
34. Nhiều năm sau, khi thế giới đã bị ảnh hưởng bởi hạn hán và đói khát, Ai Cập, đã được hướng dẫn 
bởi cố vấn và nguồn cảm hứng của Giuse, đã lưu trữ đủ các nguồn cung cấp để chống lại nạn đói.  
 
35. Sau đó, các con trai của Gia-Cốp đã đến Ai Cập để tìm kiếm thức ăn. Tuyệt vời là sự kiêu ngạo của 
họ khi họ đã nhận ra rằng em trai của họ, Giuse, đã trở thành mục sư và cố vấn cho Pharaôn. Khi đã 
nhìn thấy anh ta, họ đã ngã rạp từ chân xuống đầu gối, đã ăn năn về sự vi phạm của họ, và đã nhận ra 
rằng những lời tiên tri của em trai họ đã ứng nghiệm. Người đã bị loại bỏ cho đến chết, đã ở đó trước 
họ có đầy quyền thế, đức hạnh và trí tuệ. Nhà tiên tri mà họ đã bán, đã cho họ thấy sự thật của lời 
tiên tri mà Chúa đã đặt trên môi anh ta khi còn bé. Người anh em đã bị làm nhục, bị bán đi, đã ân xá 
họ. Mọi người, các con có hiểu không,? Bây giờ các con biết tại sao Ta đã nói với các con ngày hôm 
nay: Khi nào các con sẽ nhận ra Ta, như Giuse đã được các anh của mình nhận ra? (90, 2)  
 
Cuộc Hành Hương của Dân Do Thái qua Sa Mạc với Môi-Sê  
 



36. Trong Kỷ Nguyên đầu tiên, Môi-sê đã đứng đầu dân Do Thái trong việc hướng dẫn họ đi qua sa 
mạc trong bốn mươi năm, tới vùng đất Cana-an; nhưng từ sự bất tuân, thiếu niềm tin và chủ nghĩa vật 
chất, một số người đã báng bổ, những người khác đã từ bỏ, và những người khác đã nổi dậy. Môi-sê, 
đã đối mặt với tình huống như vậy, đã nói với họ một cách thận trọng và kiên nhẫn rằng, không được 
xúc phạm đến Thánh Ý Tối Cao, nhưng phải khiêm tốn và vâng lời trước Người Cha, mà không xem xét 
sự bất tuân của họ, đã khiến manna rơi xuống từ trời và nước từ suối đá. (343, 53)  
 
37. Môi-sê đã đưa ra bằng chứng đầy đủ rằng Thiên Chúa thực sự đã ở với anh ta, nhưng mọi người 
đã muốn có thêm bằng chứng. Sứ giả, đã đưa nhiều người đến sườn núi Sinai, đã kêu gọi sức mạnh 
của Đức Ya-vê; và Đức Chúa đã nghe lời ông, đã ban cho ông những bằng chứng vĩ đại và những phép 
lạ. (29, 32)     
 
38. Người dân đã muốn nghe và nhìn thấy Đấng mà Môi-sê đã lắng nghe và Đấng mà ông đã cảm 
nhận qua đức tin của mình. Ta đã thể hiện Bản Thân Mình với những người trong một đám mây và đã 
cho họ nghe giọng nói của Ta hàng giờ liền, nhưng nó mạnh đến nỗi người ta đã cảm thấy mình như 
chết vì sợ hãi; Cơ thể họ đã rung rinh và tinh thần họ đã run lập cập trước tiếng nói của công lý. Sau 
đó, dân chúng đã van xin Môi-sê cầu xin Đức Ya-vê đừng nói chuyện với dân Ngài nữa, vì họ đã không 
còn có thể lắng nghe Ngài nữa. Họ đã nhận ra rằng họ vẫn còn quá thấp hèn để liên lạc trực tiếp với 
Đấng Hằng Hữu. (29, 34)    
 
39. Hãy rèn giũa tinh thần của mình trong những cuộc chiến vĩ đại của cuộc sống, cũng giống như dân 
Do Thái trên sa mạc. Các con có biết sa mạc tuyệt vời như thế nào, với mặt trời khắc nghiệt và cát 
cháy của nó dường như không có kết thúc không? Các con có biết cô đơn, và sự im lặng là gì, và phải 
duy trì cảnh giác vì kẻ thù theo dõi không? Thực sự, Ta nói với các con, chính ở đó trên sa mạc, người 
ta mới biết sự vĩ đại của việc tin vào Thiên Chúa và học cách yêu mến Ngài. Những gì mọi người có thể 
hy vọng từ sa mạc? Tuy nhiên, họ đã có tất cả: bánh mì, nước, một ngôi nhà để nghỉ ngơi, ốc đảo và 
thánh đường, trong đó nâng cao  tinh thần biết ơn của họ đối với Chúa Cha và Đấng Tạo Hóa. (107, 
28) 
 
Cuộc Phấn Đấu của Êliah cho Thiên Chúa Thật  
 
40. Trong Kỷ Nguyên đầu tiên, Êliah đã đến trái đất và đã thấy rằng loài người đang thực hành thờ 
ngẫu tượng và không tin vào Thiên Chúa. Thế giới đang bị cai trị bởi các vị Vua và các Linh Mục, và cả 
hai đã rời khỏi sự vâng phục theo Luật lệ của Thiên Chúa và đang hướng dẫn người dân của họ đi theo 
con đường của sự nhầm lẫn và giả dối. Họ đã dựng lên các bàn thờ cho các vị thần khác nhau mà họ 
tôn thờ.  
 
41. Êliah đã xuất hiện vào thời điểm đó và đã nói với họ bằng những lời lẽ công chính, đã nói với nhân 
loại: Hãy mở mắt ra và thấy rằng, các ngươi đã không tôn trọng Luật pháp của Chúa. Các ngươi đã 
quên ví dụ về các sứ giả của mình và đã rơi vào một sự thờ phượng không xứng đáng với Thiên Chúa 
Hằng Sống và Quyền Năng. Điều cần thiết là các ngươi thức dậy, rằng các ngươi nhìn thấy và nhận ra 
Ngài. Loại bỏ sự thờ hình tượng của mình và ngước mắt lên trên mọi hình dạng mà các ngươi đã đại 
diện cho Ngài.   
 
42. Êliah đã nghe giọng nói của Ta nói với ông ta, khởi hành từ những kẻ gian ác của quốc gia đó. Nói 
với họ rằng mưa sẽ không rơi trong một thời gian dài, cho đến khi các ngươi ra lệnh cho nó như vậy 
trong Danh của Chúa.  
 



43. Và Êliah đã nói, trời sẽ không mưa cho đến khi Đức Chúa của tôi chỉ định giờ và giọng nói của tôi 
ra lệnh cho nó. Và do đó ông đã rời đi. 
 
44. Từ ngày đó trở đi, đất đã bị khô cằn; nhiều mùa mưa thông thường đã trôi qua mà không có mưa. 
Không có dấu hiệu của nước trên bầu trời; Những cánh đồng đã thấm thía với hạn hán; gia súc đã bắt 
đầu bị diệt vong; Những người đã đào sâu xuống đất để tìm nước để giải khát mà đã không thành 
công; sông đã bị cạn; khắc phục bằng những tia nắng mặt trời nóng đỏ, cỏ đã bị khô héo; và những 
con người đã kêu lên với thần của họ yêu cầu mưa trở lại với họ để gieo và thu hoạch hạt giống mà đã 
cho họ ăn.  
 
45. Êliah đã rời đi bởi sự ủy thác của Thiên Chúa. Ông đã cầu nguyện và đã chờ đợi Thánh Ý của Chúa 
của ông. Đàn ông và phụ nữ đã bắt đầu rời khỏi vùng đất của họ để tìm kiếm những địa điểm mới 
không thiếu nước. Bất cứ nơi nào người ta nhìn đều có đoàn lữ hành, và tất cả đất đai đều đã khô ráo.   
 
46. Nhiều năm đã trôi qua, và một ngày khi Êliah đã nâng cao tinh thần của mình lên Chúa Cha, Ngài 
đã nghe giọng nói của ông, phán rằng! Tìm kiếm nhà Vua và khi Ta ban cho ngươi dấu hiệu, nước mưa 
lại một lần nữa rơi xuống đất.  
 
47. Đã đầy với sự vâng lời, Êliah đã khiêm tốn đi trước nhà Vua của quốc gia đó và đã thể hiện quyền 
lực của mình trước những kẻ tôn thờ các vị thần giả; Sau đó, ông đã nói về Chúa Cha và quyền năng 
của Ngài; sau đó các dấu hiệu đã xuất hiện; sấm chớp, sấm sét và lửa đã được nhìn thấy trên bầu trời, 
sau đó là một trận mưa lớn. Một lần nữa, các cánh đồng đã trở nên xanh tươi và cây cối đã đầy trái 
cây, và đã có rất nhiều thứ trên trái đất.  
 
48. Đối mặt với bằng chứng này, mọi người đã thức tỉnh và đã nhớ đến Cha của họ, Đấng đã kêu gọi 
và đã cảnh báo họ qua Êliah. (53, 34 - 39)  
 
Mười Hai Bộ Tộc Do Thái 
 
49. Đừng tin rằng các tiên tri, các vị tiền hô và các tinh thần của ánh sáng đã chỉ tồn tại trong lòng của 
dân Do Thái; đối với những người khác Ta cũng đã gửi một số trong số này, nhưng người ta đã nhận 
lấy họ như những vị thần, không phải là phái viên, và dưới sự dạy dỗ của họ đã tạo ra các tôn giáo và 
các giáo phái. 
 
50. Người Do Thái đã không hiểu sứ mệnh mà họ đã có với các dân tộc khác, và đã ngủ trên một chiếc 
giường hưởng phước lành và tự mãn. 
 
51. Đức Chúa Cha đã hình thành họ như một gia đình hoàn hảo, trong đó một bộ tộc có sứ mệnh bảo 
vệ người dân và duy trì hòa bình, một người khác làm việc trên trái đất và một người khác là ngư dân 
và hoa tiêu. Để một người khác được ủy thác thờ phượng tâm linh, và như vậy; mỗi một trong mười 
hai bộ tộc tạo nên những người thực hiện một nhiệm vụ khác nhau, cùng nhau làm ví dụ cho sự hòa 
hợp. Và thực sự, Ta nói với các con, những món quà tâm linh mà các con đã sở hữu trong những lần 
đầu tiên, các con vẫn còn. (135, 15 - 16) 
 
Các Tiên Tri và các Vị Vua Đầu Tiên của Do Thái  
 
 



52. Các tiên tri đã nói với sự thật vĩ đại, họ đã đến trái đất hầu như luôn luôn trong thời kỳ bối rối và 
đang bị lạc lối, khuyên răn các dân tộc, mời gọi họ ăn năn hối cải, và sửa đổi, tuyên bố những thử 
thách lớn về công lý nếu họ không quay trở lại với điều lành, và những lần khác dự đoán phước lành 
cho sự quan sát và tuân theo Luật Thánh.  
 
53. Nhưng, những gì các nhà tiên tri đã nói đến là một sự khích lệ đối với việc thực hành tốt, công 
bằng và tôn trọng lẫn nhau. Họ đã không đến để tiết lộ sự sống của tinh thần, số phận và sự tiến hóa 
của nó; ngay cả chính Môi-sê, người mà Ta đã chọn để trở thành đại diện của Ta và thông qua kênh 
mà Ta đã ban ra lề Luật cho mọi thời đại, đã nói về đời sống tâm linh.  
 
54. Lề Luật của Chúa Cha bao gồm sự khôn ngoan và công bằng, dạy cho con người sống trong hòa 
bình, yêu thương và tôn trọng lẫn nhau, và làm cho mình xứng đáng trước mặt Ta, như con người; 
như Môi-sê đã không cho loài người thấy sự vượt qua  ngưỡng của cái chết của thể xác, cũng không 
phải sự phục hồi của những linh hồn bất tuân là gì, hay giải thưởng cho những người khôn ngoan và 
hết sức giữ gìn sứ mệnh của họ.  
 
55. Sau đó, Đavit đã trị vì, Đã có đầy ân sủng và cảm hứng, và trong những giây phút thăng hoa, trong 
cơn cực lạc, ông đã nghe những bài thánh ca và những bài hát tâm linh mà ông đã lập ra các thánh 
vịnh để mời người Do Thái cầu nguyện và dâng những lời thỉnh cầu tốt nhất trong lòng họ, để tưởng 
nhớ đến Chúa. Tuy nhiên, Đavit, với tất cả tình yêu và cảm hứng của mình, đã không thể tiết lộ cho 
mọi người về sự tồn tại kỳ diệu của các linh hồn, cũng như sự tiến hóa hoặc những mục tiêu của họ.     
 
56. Và một lần nữa, Sôlômon, người đã kế vị trong triều đại của ông, và cũng là người  đã được cho 
thấy những món quà vĩ đại về trí tuệ và sức mạnh đã được trao cho ông, và ông đã được yêu mến và 
ngưỡng mộ, và những lời khuyên, phán đoán và tục ngữ vẫn được ghi nhớ hôm nay, nếu người dân 
của ông đã tiếp cận ông để hỏi: đời sống tâm linh là gì? Cái gì sau cái chết? Tinh thần là gì? Sôlômon, 
với tất cả sự khôn ngoan của mình, đã không thể trả lời. (339, 12 - 15) 


