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Những điều mặc khải của Chúa Giêsu Kitô 

 

Quy Luật Thiên Nhiên. 

 

Vì vậy, Đức Chúa phán: 

 

1. Ta đã dạy các con nhìn thấy Thiên Chúa trong tất cả, như sự kỳ diệu không giới hạn cho khái niệm 

tinh thần của mình, như nguyên tố di chuyển tất cả và lực trong Vũ Trụ, như sự sống biểu lộ chính nó 

càng nhiều trong cây cối, như trong các thế giới đó mà nó quay cuồng bởi hàng triệu thứ trong không 

gian mà không ai trong số chúng bất tuân Luật lệ quản trị chúng. 

 

2. Luật đó là Ta, Thiên Chúa của các con; đó là Luật tiến hóa liên tục mà con người kinh ngạc, mang lại 

cho anh ta những lĩnh vực rộng lớn cho nghiên cứu, cho phép anh ta tiếp tục thâm nhập vào các bí 

mật của thiên nhiên. (359, 75)  

 

3. Hãy hiểu rằng, Luật pháp là con đường được tình yêu của Đấng Tạo Hóa Tối Cao hướng dẫn, để mỗi 

người trong những thụ tạo của Ngài suy ngẫm về sự sống xung quanh các con, bao gồm vô số yếu tố 

và sinh vật, và cuối cùng các con sẽ khám phá ra rằng mỗi cơ thể và mỗi sinh vật, tiến hành theo một 

con đường hoặc quỹ đạo được dẫn dắt bởi một lực có vẻ kỳ lạ và Bí ẩn. Sức mạnh đó là qui Luật mà 

Thiên Chúa đã ban cho mỗi một sinh vật trong số những sinh vật của Ngài.  

 

4. Khi phân tích những giáo huấn này, các con sẽ kết luận bằng cách hiểu rằng, thực sự mọi thứ đều 

sống, di chuyển và phát triển theo một mệnh lệnh Tối Cao. (15, 4) 

 

Sự Hiện Diện của Thiên Chúa trong Thiên Nhiên  

 

5. Tìm kiếm sự hiện diện của Ta trong các công việc Ta đã thực hiện, và ở mỗi bước các con sẽ tìm 

thấy Ta; hãy thử nghe Ta, và các con sẽ nghe thấy Ta bằng giọng nói mạnh mẽ, phát ra từ tất cả những 

gì được tạo ra, vì Ta không gặp khó khăn gì trong việc thể hiện bản thân mình thông qua các sinh linh 

của sự Tạo Dựng.  

 

6. Ta thể hiện bản thân mình trong một ngôi sao hoặc trong cơn giận dữ của cơn bão, nhiều như trong 

ánh sáng ngọt ngào của bình minh. Ta làm cho giọng nói của Ta được nghe trong tiếng hót du dương 

của một con chim giống như Ta thể hiện nó trong hương thơm của hoa; và mọi biểu hiện của Ta, từng 

cụm từ, từng tác phẩm, nói với các con về tình yêu, về sự hoàn thành Luật Công bằng và Trí tuệ của 

Ta, và về sự vĩnh hằng của tinh thần. (170, 64)  

 

Thiên Nhiên là một Sáng Tạo của Thiên Chúa, và một Dụ Ngôn cho Tâm Linh 

 



7. Nhiều người đã xem Thiên nhiên, như là Thiên Chúa của họ, tôn vinh nó như một đài phun nước 

thiêng liêng của tất cả những gì tồn tại. Nhưng trong thực tế, Ta nói với các con rằng, từ trong lòng 

Thiên nhiên này đã xuất hiện tất cả chúng sinh, các lực và các yếu tố vật chất bao quanh các con, 

không phải là chính nó tạo ra nó, nó đã được sinh ra và đã được tạo ra trước đó bởi Nhà sản xuất 

Thần Linh. Nó không phải là nguyên nhân cũng không phải  là lý do của sự sống. Chỉ có Ta, Cha của các 

con, là Bắt đầu và Kết thúc, Anpha và Omega. (26, 26) 

 

8. Tất cả những gì bao quanh và bao bọc các con trong cuộc sống này là một hình ảnh của sự sống 

vĩnh cửu, một bài học sâu sắc được giải thích thông qua các hình thức vật chất và các đối tượng để nó 

có thể được hiểu.  

 

9. Các con vẫn chưa đi sâu vào bài học tuyệt vời này, và con người lại một lần nữa mắc phải sai lầm, vì 

họ đã lấy cuộc sống mà họ sống trên trái đất như thể nó là vĩnh cửu. Họ đã sẵn sàng nhận lấy từ các 

hình thức của nó, từ bỏ tất cả những gì có trong mặc khải thiêng liêng này: bản chất và sự thật được 

tìm thấy trong tất cả các tạo vật. (184, 31 - 32) 

 

10. Ta không đến để tước đoạt của các con bất cứ thứ gì Ta đã đặt trong thiên nhiên để bảo vệ sức 

khỏe, nuôi dưỡng, phúc lợi và niềm vui của con cái Ta.  

 

11 Và năng lượng, và thông qua chúng, hoàn thành đầy đủ các quy luật của sự sống. (210, 22) 

 

12. Những sinh vật phi lý được hướng dẫn bởi bản năng, đó là tiếng nói bên trong của nó, chủ nhân 

của nó, sự hướng dẫn của nó; nó giống như một ánh sáng phát ra từ mẹ thiên nhiên của nó, và thắp 

sáng con đường mà nó phải đi trong cuộc sống, một con đường cũng phải vật lộn và mạo hiểm. 

 

13. Từ chúng có được sự hài hòa mà mỗi loài cùng sống. Bắt chước hoạt động của  những loài đang 

hoạt động. Lấy ví dụ về lòng trung thành hoặc lòng biết ơn của chúng; chúng là những ví dụ chứa 

đựng sự khôn ngoan của Thiên Chúa, bởi vì chúng là những sinh vật của Ta, chúng cũng đã xuất hiện 

từ Ta để bao vây và đồng hành cùng  các con trong thế giới của mình, và tham gia vào những gì Ta đã 

đặt trên trái đất. (320, 34 - 35) 

 

Sức Mạnh của Con Cái của Thiên Chúa đối với Thiên Nhiên 

 

14. Các yếu tố sẽ tuân theo các con khi các con tuân thủ Luật của Ta và khi các con xin Ta về lợi ích của 

anh em mình. (18, 47)   

 

15. Ta đã không dạy các con rằng ngay cả những yếu tố chưa được giải phóng cũng có thể nghe thấy 

lời cầu nguyện của các con và trở nên bình yên? Nếu những yếu tố đó tuân theo tiếng nói của Ta, tại 

sao chúng không nên vâng theo tiếng nói của con cái Chúa khi chúng đã được chuẩn bị? (38, 10)  

 

 



16. Ta đã trao sức mạnh tinh thần cho thế giới vật chất để nó có thể vượt qua các thử thách và đi đến 

đích điểm; cuộc đấu tranh sẽ rất lớn, tuy nhiên, vì con người đã thiết lập trên trái đất vương quốc duy 

nhất mà anh ta tin tưởng, anh ta đã phá vỡ sự hài hòa phải tồn tại giữa anh ta và xung quanh anh ta. 

Từ ngai vàng tự hào của mình, anh ta đã muốn gửi tất cả mọi thứ vào sức mạnh của khoa học của 

mình, và áp đặt ý chí của mình lên các yếu tố và lực tự nhiên. Nhưng anh ta đã không hoàn thành điều 

này, bởi vì từ lâu, anh ta đã phá vỡ mối quan hệ hữu nghị của mình với các quy luật tâm linh. 

 

17. Bây giờ, khi Ta nói với những người này rằng các yếu tố có thể tuân theo họ, đã có những người 

không tin; và Ta nói rằng họ đã có lý do để nghi ngờ, vì Thiên nhiên sẽ không bao giờ tuân theo những 

kẻ không nhận ra nó, và những kẻ báng bổ và chế nhạo nó. Nhưng Người biết cách sống theo Quy 

Luật của tinh thần và vật chất, người sống hòa hợp với tất cả những gì xung quanh mình, sẽ tự nhận 

mình với Đấng Tạo Hóa của mình, khiến mình xứng đáng được phục vụ và tuân theo các yếu tố, tương 

ứng với tất cả những đứa trẻ biết vâng lời Cha mình, Đấng tạo dựng tất cả những gì tồn tại. (105, 39) 

 

18. Ta không nói dối cũng không phóng đại khi Ta nói với các con rằng, các yếu tố có thể nghe thấy 

giọng nói của các con và tôn trọng và tuân theo các con. 

 

19. Lịch sử của Do Thái đã viết như một bằng chứng cho sự thật của Ta, và trong đó các con có thể 

thấy rằng, hết lần này đến lần khác, dân Thiên Chúa được công nhận và được tôn trọng bởi các lực và 

các yếu tố của thiên nhiên; Tại sao các con không nên giống nhau? 

 

20. Dù sao đi nữa, các con có tin rằng sức mạnh của Ta, hay tình yêu của Ta đối với nhân loại đã thay 

đổi theo thời gian không? Không, vô số người trong các con nghe thấy từ này, ánh sáng của Thần Khí 

của Ta tắm cho các con, Sức mạnh của Ta và Tình yêu của Ta là vĩnh cửu và không thay đổi. (353, 64) 

 

Con Người và Thiên Nhiên  

 

21. Nhưng các con phải chăm sóc, ôi, hỡi các dân cư trên trái đất, vì nếu các con tiếp tục sử dụng 

những bài học Thiêng Liêng của Ta để khiêu khích các yếu tố, nếu các con áp dụng kiến thức hạn chế 

mà các con có đối với sự dữ, các con sẽ nhận được khi các con ít mong đợi nhất , phản ứng đau đớn. 

Các con khiêu khích gió, lửa, đất, nước và tất cả các lực; các con nhận thức rõ thu hoạch của mình sẽ 

là gì nếu các con không điều chỉnh kịp thời các hoạt động của mình và có thể ngăn chặn các yếu tố, 

được giải thoát vì sự ngu dốt của mình. 

 

22. Ta cảnh cáo các con rằng, các con đang đạt đến giới hạn mà công lý của Ta cho phép theo ý chí tự 

do của mình, các con đang khiêu khích thiên nhiên rất nhiều. Và vì các con giống như những đứa trẻ 

cảm thấy mình vượt trội, lời này đến như một lời cảnh báo về sự nguy hiểm mà các con tìm thấy chính 

mình. (17, 60)  

 

23. Ta đã nói với các con rằng, chiếc lá của cây không di chuyển mà không có Thánh Ý của Ta, và bây 

giờ Ta nói với các con rằng, không có yếu tố nào tuân theo ý muốn nào khác ngoài Thánh Ý của Ta.  

 



24. Ta cũng nói với các con rằng, thiên nhiên có thể là với con người những gì họ mong muốn: một 

người mẹ được ban phước lành, với sự vuốt ve và nuôi dưỡng, hoặc một sa mạc khô cằn nơi sự đói 

khát ngự trị. Nó có thể là một giáo viên của những tiết lộ khôn ngoan và vô tận về sự sống, lòng tốt, 

tình yêu và sự vĩnh cửu, hoặc một thẩm phán kiên cường khi đối mặt với sự thô tục, bất tuân và lỗi 

lầm của con người. 

 

25. Phước lành cho họ, Ta đã nói với những người đầu tiên, hãy sinh sản; nhân lên và lấp đầy trái đất. 

Chinh phục nó, và cai trị cá biển, chim trời và trên tất cả các sinh vật di chuyển trên mặt trái đất. 

 

26. Phải, loài người, Ta đã tạo ra con người để anh ta làm chủ và có quyền hạn trên không gian, trên 

mặt nước, trên khắp trái đất và các yếu tố sáng tạo. Nhưng kìa, Ta đã nhấn mạnh đến thuật ngữ bậc 

thầy, bởi vì con người tin rằng họ cai trị trái đất bằng khoa học của họ, thực sự là nô lệ; tin rằng họ 

thống trị các lực của thiên nhiên, trở thành nạn nhân của sự liều lĩnh, thiếu hiểu biết và thiếu chuẩn 

bị. 

 

27. Sức mạnh của con người và khoa học đã làm hại trái đất, biển và không gian, nhưng sức mạnh của 

họ và lực không hòa điệu sức mạnh và lực của thiên nhiên mà không diễn tả tình yêu Thánh Thiêng 

của Thiên Chúa và là sự sống, sự khôn ngoan, hòa điệu, và sự hoàn hảo.  Xét rằng, sức mạnh loài 

người, khoa học và hành động của họ chỉ chứa đầy niềm kiêu hãnh, ích kỷ, phù phiếm và sự gian ác. 

(40, 26 - 30) 

 

28. Các con có thấy sự mất cân bằng của các yếu tố Thiên nhiên và sự vặn vẹo mà chúng phải chịu 

đựng không? Các con có nhận ra mình bị động chạm thế nào bởi các lực được tung ra không? Đó là 

bởi vì con người đã phá vỡ sự hài hòa tồn tại giữa đời sống tinh thần và vật chất, kích động sự hỗn 

loạn mà các con đang chìm đắm; nhưng khi loài người tuân theo luật lệ chi phối sự sống, tất cả sẽ trở 

về với bình an, phong phú và hạnh phúc. (108, 56)  

 

29. Làm thế nào các công trình của các con trên trái đất có thể hoàn hảo, khi Ta thấy các con thù địch 

với chính các yếu tố của Thiên nhiên mà các con nhận sự sống? 

30. Giáo Lý của Ta không cấm các con sử dụng các yếu tố và lực thiên nhiên, nhưng đến để điều chỉnh 

và dạy các con sử dụng chúng cho mục đích xứng đáng. 

 

31. Các yếu tố của thiên nhiên trong tay các con, có thể thay đổi, từ bạn bè và anh chị em, đến các 

thẩm phán trừng phạt các con nghiêm khắc. 

 

32. Đã đến lúc con người thu hoạch thành quả của kinh nghiệm để không tiếp tục khiêu khích lực của 

các yếu tố, vì với tất cả khoa học của họ, họ sẽ không thể chứa chúng. (210, 43 - 46) 

 

33. Cây khoa học sẽ bị rung chuyển bởi cơn giận dữ của cơn bão và trái của nó sẽ rơi xuống nhân loại. 

Và ai là người đã đánh bại các yếu tố nếu không phải là con người? 

 



34. Thật tốt khi những sinh vật đầu tiên đã biết đau đớn để đánh thức họ thành hiện thực, được sinh 

ra dưới ánh sáng của lương tâm và tuân thủ Luật pháp, nhưng tại sao những con người tiến hóa, có ý 

thức và phát triển thời gian này dám coi thường Cây Sự Sống? (288, 28) 

 

35. Đối với những người nghĩ rằng Ta trừng phạt con người bằng cách giải phóng các yếu tố của thiên 

nhiên đối với họ, Ta nói rằng họ đã phạm phải một lỗi nghiêm trọng trong suy nghĩ, vì thiên nhiên tiến 

hóa và đã bị biến đổi, và trong những thay đổi hoặc biến động của nó xảy ra, gây ra đau khổ cho các 

con khi các con không tuân thủ Luật pháp, mặc dù các con gán cho nó hình phạt Thánh Thiêng.  

 

36. Thực sự, bên trong đó là công lý của Ta, nhưng nếu các con, những sinh vật đặc quyền chứa tia 

sáng của Thần Khí chiếu sáng tinh thần của các con, sống hòa hợp với thiên nhiên bao quanh mình, 

tinh thần của các con sẽ duy trì các con vượt lên trên những thay đổi của nó, trên lực của các yếu tố, 

và các con sẽ không phải chịu đựng. (280, 16) 

 

37. Thiên nhiên là gì, nếu không phải là một sinh vật lớn? Vâng, các môn đệ, một sinh vật cũng tiến 

hóa, thanh lọc, phát triển và hoàn thiện bản thân cho mục đích che chở cho những con người của 

ngày mai trong lòng của nó. 

 

38. Đã bao nhiêu lần các con phẫn nộ với sự chuyển đổi thiên nhiên của nó, để đạt đến sự hoàn hảo 

đó và gán cho nó sự trừng phạt của Thiên Chúa, không nhận ra rằng, cùng với thiên nhiên và sự sáng 

tạo, các con thanh lọc, tiến hóa và bước tới sự hoàn hảo. (283, 57 - 58) 


