TTT/21 - CHÚC THƯ THỨ BA Ch.21 Sự Toàn Năng và Sức Mạnh của Thiên Chúa và Công Lý của Ngài
Những điều mặc khải của Chúa Giêsu Kitô
Quyền Năng của Thiên Chúa
Vì vậy, Đức Chúa phán:
1. Nếu con người hiện đại, với tất cả khoa học của mình, không thể phục tùng ý chí của mình các yếu
tố của Tự nhiên, làm thế nào anh ta có thể áp đặt sức mạnh của mình chống lại các lực của tâm linh
không?
2. Cũng giống như cách các ngôi sao và các hành tinh trong vũ trụ tuân theo trật tự không thể thay đổi
của chúng mà không có ý chí của con người có thể thay đổi tiến trình hay vận mệnh của mình, không
ai có thể thay đổi trật tự tồn tại trong tâm linh.
3. Ta đã tạo ra ngày và đêm, vì Ta là Ánh sáng, và không ai ngoài Ta có thể cầm giữ nó. Nó xảy ra theo
cùng một cách trong tâm linh. (329, 31 - 33)
4. Nếu các con tin vào Ta, các con phải tin rằng sức mạnh của Ta lớn hơn vô số tội lỗi của con người,
và vì thế khi tội lỗi nhường đường trước ánh sáng của sự thật và công lý, con người và cuộc sống của
anh ta sẽ phải thay đổi.
5. Các con có thể tưởng tượng sự sống trên thế giới khi con người thực hiện Thánh Ý của Thiên Chúa
không? (88, 59 - 60)
6. Đối với Ta sự ăn năn của một sinh mệnh, sự tái sinh và sự cứu rỗi của anh ta không thể là không
thể. Ta sẽ không phải là Đấng toàn năng nếu con người mạnh hơn Ta. Các con có tưởng tượng sức
mạnh của Ta để thua kém sức mạnh của sự độc ác ở con người không? Các con có tin bóng tối của
con người vượt trội hơn ánh sáng thiêng liêng không? Không bao giờ, trái tim của các con nói với Ta.
7. Hãy nghĩ về sứ mạng của Ta, sau khi trao cho các con bản thể, như là đưa các con đến sự hoàn hảo
và hợp nhất các con trong một gia đình thiêng liêng duy nhất. Đừng quên, Thánh Ý của Ta sẽ được
thực hiện trên tất cả.
8. Ta, Người gieo giống thiêng liêng, vô hình ký gửi hạt giống tình yêu của Ta trong mỗi tinh thần. Chỉ
có Ta biết trong thời gian nào tinh thần này sẽ nảy mầm trong toàn nhân loại, và chỉ có Ta biết làm thế
nào để chờ đợi với sự kiên nhẫn vô hạn thành quả của các tác phẩm của Ta. (272, 17 - 19)

9. Ta không đến để làm bẽ mặt các con với sự vĩ đại của Ta hoặc để hiển thị nó; nhưng Ta đến để
chứng minh điều đó với các con theo Thánh Ý của Ta, để các con sẽ cảm nhận được niềm vui tối cao
khi có được một Người Cha là Thiên Chúa Toàn Năng, khôn ngoan và hoàn hảo.
10. Hãy vui mừng khi nghĩ rằng các con sẽ không bao giờ nhận thấy sự kết thúc của quyền năng của
Ta, và sự nâng cao tinh thần của các con càng lớn, các con sẽ càng thấy Ta tốt hơn. Ai sẽ cảm thấy
không hài lòng khi biết rằng anh ta sẽ không bao giờ đạt đến sự vĩ đại của Cha mình? Tình cờ trên trái
đất, các con có hài lòng khi trở thành đàn con trẻ của Cha trần gian của mình không? Tình cờ, các con
không vui vẻ để thừa nhận cho anh ta kinh nghiệm và quyền hạn không? Có phải các con đã không vui
mừng khi suy ngẫm rằng các con có một Người Cha mạnh mẽ hơn mình, tự hào, can đảm và tràn đầy
đức hạnh không? (73, 41 - 42)
11. Sức mạnh của con người có thể có ý nghĩa gì đối với quyền năng của Ta không? Sự chống đối của
các dân tộc duy vật có thể làm gì trước sức mạnh vô hạn của tâm linh? Không có gì.
12. Ta đã cho phép con người đi đến giới hạn của tham vọng của mình và sự vươn xa nhất của sự kiêu
ngạo của anh ta, để chứng minh rằng món quà của ý chí tự do, được thừa nhận bởi Cha của anh ta, là
có thật.
13. Nhưng một khi con người đạt đến giới hạn của tham vọng của mình, anh ta sẽ thức tỉnh tâm linh,
và sẽ theo đuổi sự giác ngộ tâm linh và tình yêu. Sau đó, anh ta sẽ quỳ xuống trước Thiên Chúa là sức
mạnh tuyệt đối duy nhất và chân lý phổ quát. (192, 53)
Sự Hiện Diện của Thiên Chúa trong tất cả các Thụ Tạo
14. Ta không có một nơi cụ thể hoặc giới hạn để sống trên Thiên Đàng, vì Ta có mặt ở khắp mọi nơi.
Ta có mặt trong tất cả các vị trí thiêng liêng, tinh thần và vật chất. Các con không thể chỉ vào hướng
của Vương Quốc của Ta. Khi các con nhìn lên bầu trời, chỉ về phía Thiên Đàng, chỉ làm điều đó một
cách tượng trưng, cho hành tinh của các con quay mà không ngừng, và trong mỗi chuyển động, nó
đưa ra cho các con bầu trời mới và tầm cao mới.
15. Vì vậy, Ta nói với các con rằng không có khoảng cách giữa chúng ta. Điều duy nhất ngăn cách các
con với Ta là những hành động xấu và không trong sạch mà các con đặt giữa tinh thần của mình và
Luật pháp hoàn hảo của Ta.
16. Độ tinh khiết của các con càng lớn, hành động của các con càng được nâng cao. Đức tin của các
con càng không thay đổi, các con càng gần gũi, thân mật và dễ tiếp cận hơn với những lời cầu nguyện
của mình, các con sẽ cảm nhận được Ta.

17. Theo cách tương tự, khi các con tách mình ra khỏi điều tốt, công bằng và chính trực, và tiếp tục
sống một cuộc sống chứa đầy vật chất và ích kỷ, chắc chắn các con sẽ cảm thấy Ta ngày càng xa cách
với các con. Các con càng tách mình ra khỏi việc tuân theo Luật của Ta, các con sẽ càng ít cảm nhận
được sự hiện diện thiêng liêng của Ta.
18. Hiểu lý do tại sao Ta đến vào lúc này để thể hiện Lời của Ta dưới hình thức này và để chuẩn bị cho
các con việc truyền đạt tinh thần đến Thần Khí.
19. Tin rằng Ta rất xa các con, các con đã không biết làm thế nào để đến với Ta. Ta đã tìm kiếm các
con để các con cảm thấy sự hiện diện thiêng liêng của Ta và cho các con thấy rằng giữa Cha và con cái,
không có khoảng cách để tách họ ra. (37, 27 - 32)
20. Nếu các con nghĩ rằng Ta đã rời bỏ ngai vàng của Ta để đến liên lạc với các con, thì các con đã có
lỗi, vì ngai vàng mà các con tưởng tượng không tồn tại; ngai vàng là dành cho những con người hão
huyền và tự hào.
21. Thần Khí của Ta là vô hạn và toàn năng, không sống ở một nơi cố định. Nó ở khắp mọi nơi, ở mọi
nơi cả tinh thần và vật chất. Ngai vàng mà các con gán cho Ta ở đâu?
22. Ngừng cho Ta hình thức ngai vàng vật chất trên trái đất; lấy từ Ta hình dạng con người mà các con
luôn gán cho Ta, ngừng mơ về một thiên đường mà tâm trí con người các con không thể nhận thức
được; và khi các con giải thoát mình khỏi tất cả những điều đó, sẽ như thể các con phá vỡ xiềng xích
đã trói buộc mình, như thể một bức tường cao vỡ vụn từ trước mắt mình, như thể một đám mây dày
đã tan biến, cho phép các con nhìn thấy một chân trời không giới hạn và một tinh thần vô hạn, sáng
chói, nhưng vẫn có thể tiếp cận được với tinh thần.
23. Một số người nói: Thiên Chúa ở trên trời, những người khác: Thiên Chúa ở bên kia; nhưng họ
không biết những gì họ nói, cũng như những gì họ tin. Chắc chắn Ta sống trên Thiên Đàng, nhưng
không ở một nơi nào đó, như các con đã tưởng tượng; Ta sống trên Thiên Đàng ánh sáng, sức mạnh,
tình yêu, trí tuệ, công lý, hạnh phúc và hoàn hảo. (130, 30 và 35 - 36)
24. Sự hiện diện phổ quát của Ta lấp đầy mọi thứ, không có khoảng trống trong bất kỳ vị trí hay mặt
phẳng nào của Vũ trụ, tất cả đều được bão hòa với Ta. (309, 3)
25. Ta đã nói với các con, Ta rất gần các con đến nỗi Ta nhận thức được những suy nghĩ thân mật nhất
của các con. Ta luôn ở bên các con, bởi vì Ta có mặt ở khắp mọi nơi. Ta là ánh sáng chiếu sáng tâm trí
và truyền cảm hứng cho các con.
26. Ta ở trong các con, bởi vì chính Ta là người truyền cảm hứng cho các con và là Người phán xét
thông qua lương tâm của các con. Ta ở trong giác quan vật chất của các con và trong cơ thể vật lý của
các con, bởi vì Ta là Đấng sáng tạo.

27. Cảm thấy sự hiện diện của Ta ngày càng nhiều trong các con và tất cả trong thiên nhiên. Do đó, khi
các con rời khỏi trái đất, các con sẽ bước vào đời sống tâm linh. Tinh thần của các con sẽ không cảm
thấy đau khổ do ảnh hưởng của cơ thể vật chất. Điều này sẽ cho phép các con đến gần Ta hơn một
bước, bởi vì Ta là một suối có độ tinh khiết vô hạn mà từ đó các con sẽ uống mãi mãi. (180, 50 - 52)
28. Các con có biết nguồn gốc của ánh sáng đó trong Lời đổ ra từ đôi môi của người phát ngôn không?
Nguồn gốc của nó là trong sự tốt lành, trong tình yêu thiêng liêng, trong ánh sáng phổ quát, phát ra từ
Thiên Chúa. Đó là một tia hoặc một tia sáng của tất cả những gì mang lại cho các con sự sống; nó là
một phần của sức mạnh vô hạn di chuyển tất cả, và bên dưới tất cả rung động, sờ nắn và quay đầu
mà không ngừng. Đó là những gì các con gọi là bức xạ thiêng liêng. Đó là ánh sáng của Thần linh chiếu
sáng và mang lại sự sống cho các linh hồn.
29. Bức xạ đó biểu hiện ngang nhau về mặt tinh thần như vật chất, bình đẳng trên thế giới và con
người, và trên thực vật và tất cả các sinh vật của Tạo hóa. Đó là tâm linh đến tinh thần, và vật chất
đến vật chất; đó là trí thông minh để hiểu, và nó là tình yêu đến trái tim. Đó là khoa học, nó là tài
năng, và nó là sự phản ánh; đó là bản năng và trực giác, và nó vượt qua cảm giác của tất cả chúng
sinh, theo thứ tự, tình trạng của chúng, loài của chúng và mức độ tiến bộ của chúng. Nhưng nguồn
gốc của nó là duy nhất: Thiên Chúa; và bản chất của nó là duy nhất: Tình Yêu. Làm thế nào mà Ta
không thể thắp sáng tâm trí của những sinh vật này để gửi cho các con một thông điệp về ánh sáng
tâm linh?
30. Thực vật nhận được bức xạ của sự sống mà Thần Khí của Ta gửi cho chúng để cho hoa trái; các
thiên thể nhận được lực được chiếu xạ bởi tinh thần của Ta để quay theo quỹ đạo của chúng; trái đất,
là bằng chứng hiện tại, còn sống và nằm trong tầm với của tất cả các giác quan của các con, nhận
được bức xạ làm cho những điều kỳ diệu đó xuất hiện từ lòng không ngừng của nó. Tại sao nó không
thể, rằng con người trong sự hiện diện của một tinh thần tỏa sáng như một viên ngọc quý, và trong đó
anh ta mang một sự tương đồng với Ta, nhận trực tiếp trong tinh thần của mình từ Thần khí của Ta,
bức xạ thiêng liêng, là hạt giống tâm linh, trong anh ta phải sinh hoa trái? (329, 42 - 44)
31. Thậm chí một tiếng thở dài của các con thoát ra mà không được nghe trên Thiên Đàng, không một
lời cầu nguyện nào không tìm thấy tiếng vang trong Ta, không có bất kỳ phiền não hay khó khăn nào
của các con không được chú ý bởi Tình Yêu Chúa Cha của Ta. Ta biết tất cả, nghe tất cả, và thấy tất cả;
Ta ở trong tất cả.
32. Con người, tin rằng vì tội lỗi của họ, Ta đã bỏ rơi họ, đã cảm thấy rằng Ta xa họ. Ôi, sự thiếu hiểu
biết của con người đã mang lại sự cay đắng như vậy cho đôi môi của các con. Hiểu rằng nếu Ta vắng
mặt bản thân khỏi bất kỳ sinh vật nào của Ta, chúng sẽ ngừng tồn tại ngay lúc đó; nhưng điều đó chưa
bao giờ, cũng không bao giờ, bởi vì khi ban cho các con một linh hồn, Ta đã cho các con sự sống đời
đời. (108, 44 - 45)
Sự Hoá Thân của Vận Mạng

33. Đừng nguyền rủa những thử thách gây gánh nặng cho mình và tất cả loài người; đừng nói rằng
chúng là một sự trừng phạt, sự tức giận hoặc sự trả thù của Thiên Chúa vì các con bang bổ. Ta nói với
các con rằng những thử thách này chính xác là thứ đưa nhân loại đến gần hơn với những cánh cổng
cứu rỗi.
34. Gọi chúng là công lý, sự hối lỗi hoặc bài học, và các con sẽ đúng và thành thật. Tức giận và khao
khát trả thù là những đau khổ của con người, đặc trưng của những sinh vật vẫn còn xa sự thanh thản,
hài hòa và hoàn hảo; Không đúng khi các con áp dụng câu trừng phạt thô tục, hoặc câu trả thù không
xứng đáng, vì tình yêu của Ta dành cho các con, chi phối tất cả các Công Việc của Ta.
35. Hãy nhớ rằng các con đã tự nguyện bước vào những con đường chông gai và vực thẳm của Ta và
đã không đến với tiếng gọi yêu thương của Ta, các con cũng đã không lắng nghe tiếng nói của lương
tâm của mình, và vì vậy các con đã cần phải đau đớn để đến với sự trợ giúp của mình: đánh thức
mình, để giữ mình lại, để làm cho mình suy nghĩ và trở về con đường thực sự. (181, 6 - 8)
36. Ta không trừng phạt các con; nhưng Ta là Công lý, và như vậy Ta làm cho các con cảm thấy điều
đó trái với các điều răn của Ta, vì Sự vĩnh cửu đã khiến các con biết Luật của Ngài, điều mà không ai có
thể sửa đổi.
37. Nhìn xem con người như thế nào, giữa những thử thách của mình, khi rơi xuống vực thẳm mênh
mông, khi thấy phụ nữ khóc vì mất người thân, những đứa trẻ bị hết lương thực và những ngôi nhà đã
chìm trong tang tóc và đau khổ, khóc lóc, mất tinh thần, bất hạnh, trở nên tuyệt vọng, và thay vì cầu
nguyện và ăn năn những lỗi lầm của mình, đi quay lưng lại với Ta, kêu gào: Làm sao Thiên Chúa có thể
trừng phạt tôi theo cách này? Và trong suốt thời gian đó, Thần Khí Thánh, thực sự, cũng khóc vì
những đau khổ của con cái và nước mắt của nó là máu của tình yêu, sự tha thứ và sự sống.
38. Thực sự, Ta nói với các con rằng trong thời gian này, do sự tiến hóa mà loài người đã đạt được, họ
không chỉ phụ thuộc vào lòng từ bi của Ta để giải quyết tình huống. Nhân loại là nạn nhân của chính
nó, không phải là sự trừng phạt của Ta, vì Luật pháp của Ta và Ánh sáng của Ta tỏa sáng trong mọi
lương tâm.
39. Công lý của Ta giáng xuống để nhổ hết cỏ dại độc hại *) bằng rễ, và chính các lực của Tự nhiên
biểu lộ như là người giải thích cho công lý đó, dường như để tất cả mọi thứ đều hợp nhất trong nỗ lực
tiêu diệt con người, trong khi nó chỉ dành cho sự thanh lọc của anh ta; Nhưng có một số người bị bối
rối, và nói: Nếu chúng ta phải chịu nỗi đau như vậy, tại sao chúng ta lại đến thế giới này? Voi Họ
không xem xét thực tế rằng nỗi đau và tội lỗi không đến từ Ta.
*) Từ những lời dạy khác của Ngài, chúng tôi hiểu rằng bởi những cây cỏ dại hay những cây độc hại
khác, ý Chúa Kitô không có nghĩa là con người, mà là những tật xấu và những xung lực xấu xa của
chúng.

40. Con người chịu trách nhiệm cho việc không biết gì về công lý, và về sự chuộc tội, và đó là nguyên
nhân của sự thiếu tuân thủ của anh ta, tiếp theo là báng bổ Ta. Chỉ có ai, người đã tuân theo lời dạy
của Ta và chú ý đến Luật của Ta là không thể đổ tội cho Cha mình. (242, 19 - 21)
Công Lý của Thiên Chúa
41. Các con giống như những bụi cây, đôi khi các con có những cành cây khô và bệnh hoạn, cần những
vết cắt đau đớn của cái kéo để tách bản thân khỏi những căn bệnh của mình để khỏe mạnh lại.
42. Công lý tình yêu của Ta, khi xé từ cây người, những cành cây bị bệnh ăn mòn trái tim các con, nâng
các con lên.
43. Khi một chi thể bị cắt cụt từ một người, Anh ta rên rỉ, run rẩy và sợ hãi, ngay cả khi biết rằng nó
đang được thực hiện để tách phần bị bệnh khỏi anh ta, đã chết và đe dọa những gì có thể vẫn còn
sống.
44. Những bụi hoa Hồng cũng vậy, khi chúng phải chịu những vết cắt tỉa, chảy nhựa cây như những
giọt nước mắt đau đớn, nhưng cuối cùng lại phủ lên mình những bông hoa đẹp nhất.
45. Tình yêu của Ta, ở dạng vô cùng vượt trội, cắt đứt sự xấu xa khỏi trái tim của các con cái Ta, nhiều
lúc hy sinh ngay cả Bản Thân Mình.
46. Khi con người đã đóng đinh Ta, Ta đã bao bọc những kẻ hành quyết của Ta bằng sự ngọt ngào và
tha thứ của Ta, và đã ban cho chúng sự sống. Trong lời nói của Ta và trong sự im lặng của Ta, Ta đã lấp
đầy chúng bằng ánh sáng, Ta đã bảo vệ chúng và Ta đã cứu chúng. Do đó, Ta đã loại bỏ sự dữ, ngăn
chặn nó bằng tình yêu của Ta và đã cứu kẻ ác. Những ân xá đó vẫn còn cho đến ngày nay, và luôn luôn
là nguồn cứu chuộc. (248, 5)
47. Ta không thể đưa ra những án phạt nghiêm trọng hơn lỗi của các con, vì lý do đó Ta nói với các
con rằng các con không có gì phải sợ Ta, mà là từ chính các con.
48. Chỉ Ta mới biết mức độ nghiêm trọng, mức độ và tầm quan trọng của lỗi lầm của các con; Con
người liên tục để mình bị lừa bởi vẻ bề ngoài, và đó là bởi vì họ không thể đi vào trái tim của người
hàng xóm mình. Ta đi vào trái tim của họ, và Ta có thể nói với các con rằng những người đã đến trước
mặt Ta, tự buộc tội mình về những lỗi lầm nghiêm trọng và đầy nỗi buồn vì đã xúc phạm Ta, và Ta đã
phán xét họ trong sạch; mặt khác, những người khác đã nói với Ta rằng họ chưa bao giờ bị bệnh với
ai, và Ta biết rằng họ nói dối, mặc dù tay họ không dính máu của anh em họ, vì tinh thần của họ, máu
của nạn nhân sa ngã, những người mà cuộc đời họ đã ra lệnh chấm dứt; họ là những người đã ném đá
và giấu tay. Khi trong Lời của Ta, Ta đã phát âm các từ, kẻ hèn nhát, kẻ nói dối, kẻ phản bội, người hay
kẻ phản bội, người bị run rẩy, và nhiều lần họ đã vắng mặt trong giáo lý, vì họ cảm thấy rằng chính họ
nhìn thấy nó phán xét họ.

49. Nếu, trong công lý Thánh Thiêng, tình yêu lớn nhất của người Cha không có mặt, nếu công lý của
Ngài không có nguyên tắc đó, nhân loại sẽ không tồn tại, tội lỗi và hành vi phạm tội của họ đã cạn kiệt
sự kiên nhẫn của Thiên Chúa. Nhưng nó đã không được như vậy: nhân loại vẫn tiếp tục sống, các linh
hồn tiếp tục tái sinh, và ở mỗi bước, trong mỗi công việc của con người, công lý của Ta, đó là tình yêu
và lòng nhân từ vô hạn, đã được biểu lộ. (258, 3)
50. Phân tích Lời của Ta, để các con không bị nhầm lẫn, giống như nhiều người, trước các hành vi của
Công lý Thánh Thiêng của Ta, khi Ta chạm vào những người chỉ phạm một lỗi nhỏ, và ngược lại, xuất
hiện để loại bỏ những người đã phạm lỗi nghiêm trọng .
51. Thầy nói với các con: Nếu Ta chạm mạnh vào một người đã phạm phải một lỗi nhỏ, đó là vì Ta biết
điểm yếu của tinh thần, và bước ra khỏi con đường nghĩa vụ có thể là bước đầu tiên dẫn đến vực
thẳm; và nếu Ta tha thứ cho những người khác về một lỗi nghiêm trọng, thì đó là vì một lỗi lớn cũng
là động lực cho sự ăn năn lớn về tinh thần.
52. Đừng phán xét. Đừng kết án. Đừng mong muốn, ngay cả trong suy nghĩ, rằng phán xét của Ta rơi
vào những kẻ gây ra sự đổ máu giữa các dân tộc. Chỉ nghĩ rằng họ, giống như các con, cũng là con của
Ta, sinh vật của Ta, và sẽ phải rửa sạch những lỗi lầm lớn của họ bằng những biện pháp tuyệt vời.
Thực sự Ta nói với các con, chính những người mà các con chỉ ra là những kẻ tàn nhẫn phá hoại hòa
bình và dẫn các con đến sự hỗn loạn, trong thời gian đó sẽ trở thành những người gieo sức mạnh cho
hòa bình của Ta và là ân nhân lớn của nhân loại.
53. Máu của hàng triệu nạn nhân kêu gọi từ trái đất vì công lý Thánh Thiêng của Ta, nhưng trên hết,
Công Lý của con người phải là của Ta, đến với mỗi tinh thần, đến từng trái tim.
54. Công Lý của con người không ân xá, không chuộc lỗi, không yêu thương; tình yêu của Ta, ân xá,
cứu chuộc, hồi sinh, nâng cao và khai sáng cho chính những người đã gây ra cho nhân loại nỗi đau
như vậy. Ta sẽ chuộc họ và tẩy sạch họ, để họ thực hiện sự bồi thường vĩ đại của họ, đó sẽ là cây thập
giá mà họ tự thanh tẩy và họ thức tỉnh hoàn toàn với tiếng nói của lương tâm của họ, để họ có thể
chiêm ngưỡng ngay cả những việc làm của họ . Ta sẽ cho họ đi trên con đường mà nạn nhân của họ và
dân tộc họ đã đi, nhưng cuối cùng họ sẽ đạt được sự trong sạch tâm linh để trở về trái đất để khôi
phục và tái tạo lại tất cả những gì đã bị phá hủy, để phục hồi tất cả những gì đã mất. (309, 16 - 18)
55. Các con nên biết rằng, sẽ không phải khi cái chết đến với mình, rằng Cha của các con sẽ phán xét
các con, mà là sự phán xét bắt đầu ngay khi các con nhận thức được việc làm của mình và cảm nhận
được tiếng gọi của lương tâm.
56. Sự phán xét của Ta luôn luôn thuộc về các con. Ở mỗi bước, trong sự tồn tại của con người hoặc
trong đời sống tinh thần, các con phải chịu sự phán xét của Ta, nhưng ở đây trên thế giới, trong khi
xác thịt, tinh thần trở nên vô cảm và tai điếc trước những tiếng gọi của lương tâm.

57. Ta phán xét các con để giúp các con mở mắt ra ánh sáng, để giải thoát các con khỏi tội lỗi và cứu
các con khỏi nỗi đau.
58. Theo phán xét của Ta, Ta không bao giờ tính đến những hành vi phạm tội mà các con có thể đã
gây ra cho Ta, vì trước tòa án của Ta, sự thù hận, báo thù và thậm chí là hình phạt là không có.
59. Khi nỗi đau chạm đến trái tim các con và chạm vào nơi nhạy cảm nhất, nó chỉ ra cho các con một
số lỗi mà các con đang phạm phải, để khiến các con hiểu lời dạy của Ta và cho các con một bài học
mới và khôn ngoan. Trong chiều sâu của mỗi thử thách đó, Tình yêu của Ta luôn hiện hữu.
60. Trong một số trường hợp, Ta đã cho phép các con hiểu lý do cho một thử thách, trong những lần
khác, các con không thể tìm thấy ý nghĩa của sự đụng chạm đó đối với công lý của Ta; và sự thật là,
trong Công Việc của Cha và trong đời sống tinh thần của các con, tồn tại những Bí ẩn sâu sắc mà tâm
trí con người không thể giải mã được. (23, 13 - 17)
61. Thời gian đã qua rất lâu khi các con được thông báo: Từ Biện pháp các con đưa ra là biện pháp các
con sẽ nhận được. Từ bao nhiêu lần luật đó đã được sử dụng để báo thù ở đây trên trái đất, bỏ qua
một bên mọi cảm giác của lòng nhân ái!
62. Hôm nay Ta nói với các con, Ta đã lấy cây gậy công lý đó, và với nó Ta sẽ đo lường các con theo
cách các con đo lường người khác, mặc dù Ta nên nói rõ với các con rằng trong mỗi phán xét của Ta,
Chúa Cha, Đấng yêu các con rất nhiều, Đấng Cứu Chuộc đã đến để cứu các con, sẽ có mặt.
63. Chính người đàn ông với những việc làm của mình ra lệnh cho bản án của chính mình, đôi khi là
những bản án khủng khiếp và chính Chúa của các con là Đấng cung cấp sự giúp đỡ để các con có thể
tìm cách chịu đựng sự bồi thường của mình.
64. Thực sự Ta nói với các con rằng nếu các con muốn tránh một sự bồi thường rất đau đớn, hãy ăn
năn trong thời cơ thích hợp và với sự tái sinh chân thành hướng dẫn cuộc sống của mình thông qua
những hành động yêu thương và từ bi đối với anh em của mình.
65. Hiểu rằng Ta là cánh cửa của sự cứu rỗi, cánh cửa sẽ không bao giờ đóng lại cho tất cả những
người tìm kiếm Ta với đức tin thực sự. (23, 19 - 23)
66. Bây giờ các con biết rằng công lý Thánh Thiêng là của tình yêu, không phải là hình phạt như của
các con. Điều gì sẽ trở thành của các con nếu Ta sử dụng luật của riêng các con để phán xét các con,
trước mặt Ta, nơi sự xuất hiện và lập luận sai không có giá trị?
67. Nếu Ta đã đánh giá các con theo sự xấu xa của các con, và sử dụng luật lệ khắc nghiệt khủng khiếp
của riêng các con, điều gì sẽ trở thành của các con? Sau đó, các con chắc chắn sẽ được biện minh
trong việc yêu cầu Ta khoan hồng.

68. Tuy nhiên, các con không nên sợ hãi, bởi vì tình yêu của Ta không bao giờ khô héo, thay đổi hoặc
qua đi; mặt khác, các con vượt qua, các con chết và được tái sinh, các con chỗi dậy và sau đó trở lại và
do đó các con đang hành trình cho đến ngày sẽ nhận ra Cha của mình và tuân theo Luật Thánh Thiêng
của Ngài. (17, 53)

