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Vì vậy, Đức Chúa phán: 

 

1. Nếu nhiều lần Ta cho phép các con rót cùng một chén mà các con đã trao cho anh em mình, đó là 

bởi vì có một số người chỉ bằng cách này nhận ra sai lầm mà họ đã gây ra và bằng cách trải qua thử 

thách tương tự mà họ gây ra cho người khác, họ sẽ nhận thức được nỗi đau mà họ đã kích động; điều 

này sẽ mang lại ánh sáng cho tinh thần của họ và mang lại sự hiểu biết, ăn năn và do đó, hoàn thành 

Luật của Ta. 

 

2. Nhưng nếu các con muốn vượt qua nỗi đau mà không rút cạn chén đắng, các con có thể làm như 

vậy: bằng cách trả nợ bằng sự ăn năn, làm việc tốt và tất cả những gì lương tâm nói với mình, rằng các 

con phải làm. Bằng cách này, các con có thể trả một món nợ tình yêu, và trả lại một danh dự, một 

mạng sống, hoặc bình an, sức khỏe và niềm vui, hoặc bánh mà các con có thể đã đánh cắp từ anh em 

của mình. 

 

3. Quan sát sự khác biệt thực tế của công lý của Ta từ ý tưởng đó mà các con đã được hình thành bởi 

Cha của mình. 

 

4. Đừng quên rằng nếu Ta đến nói với các con rằng, sẽ không có ai trong số các con bị hư mất; cũng 

đúng là Ta đã nói rằng mọi khoản nợ phải được giải quyết và mọi lỗi được xóa khỏi Sách Sự Sống. Tùy 

thuộc vào các con để chọn con đường đến với Ta. Ý chí tự do vẫn là của các con. 

 

5. Nếu các con thích Luật trả thù của thời cổ đại, như vẫn được thực hiện bởi những người từ các 

quốc gia tự hào của họ, hãy xem kết quả của nó.  

 

6. Nếu các con muốn biện pháp mà các con xét đoán anh em mình cũng được sử dụng để chống lại 

các con, thậm chí đừng chờ đợi sự xâm nhập của các con vào sự tồn tại khác để nhận công lý của Ta, 

vì ở đây khi các con ít mong đợi nhất, các con sẽ thấy mình gặp khó khăn tương tự, trong đó các con 

đã đặt đồng loại của mình. 

 

7. Nhưng nếu các con muốn một Luật cao hơn đến giúp đỡ các con, không chỉ giúp các con thoát khỏi 

đau khổ, đó là điều các con sợ nhất, mà còn truyền cảm hứng cho các con những suy nghĩ cao cả và 

tình cảm tốt đẹp, hãy cầu nguyện, kêu cầu Ta và tiến hành trên con đường của mình để đấu tranh để 

trở nên tốt hơn mỗi lần, để mạnh mẽ hơn  trong các thử thách của mình, hay nói ngắn gọn là giải 

quyết bằng tình yêu với món nợ mà các con có với Chúa Cha và với đồng loại. (16, 53 - 59)  

 



8. Có người thường hỏi Ta: Thưa Thầy, nếu Thầy tha thứ cho lỗi lầm của chúng con, tại sao Thầy để 

cho chúng con tẩy sạch chúng qua đau khổ? Về vấn đề này, Ta trả lời: Ta tha thứ cho các con, nhưng 

các con cần phải sửa chữa những lỗi đó để trả lại cho tinh thần của mình sự thuần khiết. (64, 14) 

 

9. Ta đã nói với các con rằng, mọi vết bẩn cuối cùng sẽ được tẩy sạch khỏi trái tim của con người, tuy 

nhiên, Ta cũng nói với các con rằng, chính mỗi người trong số các con phải tự tẩy sạch vết bẩn của 

mình. Hãy nhớ rằng Ta đã nói với các con: Với sự đo lường các con sử dụng, các con sẽ được đo 

lường, và bất kể một người nào gieo, thì anh ta cũng sẽ gặt hái. (150, 47)  

 

10. Trong số các lễ vật mà nhân loại dâng cho Ta, Ta chỉ nhận được ý định tốt, khi nó thực sự tốt, vì 

một lễ vật không phải lúc nào cũng đại diện cho một ý định cao cả và nâng cao. Có nhiều lần, những 

người trình bày cho Ta những món đồ của họ để che giấu sự xấu xa của họ hoặc đòi hỏi một cái gì đó 

để đáp lại. Đó là lý do tại sao Ta nói với các con rằng, món quà của bình an cho tinh thần không thể 

được mua và vết bẩn của nó không thể được làm sạch bằng của cải vật chất, ngay cả khi các con có 

thể cung cấp cho Ta kho báu vật chất lớn nhất.  

 

11 về tinh thần và tâm trí, điều vô cùng làm hài lòng Cha của các con hơn là hương, hoa và nến. (36, 

27 - 28) 

 

Luật Chuộc Tội 

 

12. Các con đã có cơ hội hết lần này đến lần khác để hiểu tình yêu vô hạn của Ta dành cho các con. Ta 

đã ban cho các con những món quà tinh thần và ban cho các con cơ hội sửa chữa lỗi lầm của mình và 

thanh lọc và hoàn thiện tinh thần của các con, thay vì lên án các con mãi mãi, như các con đã tin trước 

đây.  

 

13. Ai, trong số những người biết những Giáo Lý này và có niềm tin rằng chúng chứa đựng sự thật, sẽ 

dám đi chệch khỏi sứ mệnh của mình trên thế giới, vì biết rằng anh ta đang chuẩn bị một sự phục hồi 

khó khăn hơn cho tinh thần của mình. 

 

14. Vì nếu đúng là công lý của Ta mang đến cho các con những cơ hội mới để tẩy sạch vết bẩn và sửa 

chữa lỗi lầm, thì cũng đúng là mỗi cơ hội làm tăng số lượng bài kiểm  tra, và mỗi lần làm việc và đau 

khổ cũng dữ dội hơn những sai lầm. 

 

15. Nhiệm vụ của các con, để không nói về hình phạt, sẽ là sửa chữa, khôi phục và trả nợ cho những 

khoản nợ cuối cùng của mình. Không ai, không phải Cha Thiên Đàng cũng không phải anh em của các 

con trên trái đất và trong thung lũng tâm linh sẽ làm những gì các con phải làm một mình. Tuy nhiên, 

Ta phải nói với các con rằng Ta sẽ luôn luôn đến với cuộc gọi của các con; rằng khi các con cảm thấy 

mình như là một mình hoặc bị bỏ rơi, các con sẽ cảm thấy sự hiện diện của Ta; và rằng thế giới tâm 

linh sẽ luôn đến để giúp các con với trọng lượng của thập giá của mình. (289, 45 - 47) 

 



16. Chỉ có tình yêu và công lý của Ta bây giờ mới có thể che chở cho những người đói, khát cho họ. Chỉ 

có Ta biết làm thế nào để nhận được vào công lý hoàn hảo của Ta những người cố gắng chống lại sự 

tồn tại của chính họ. 

 

17. Nếu các con biết rằng sự cô đơn của tinh thần còn khủng khiếp hơn cả sự cô đơn của thế giới này, 

các con sẽ chờ đợi ngày cuối cùng của sự tồn tại của mình với sự kiên nhẫn và dũng cảm. (165, 73 - 

74)  

 

18. Ta không tiêu diệt bất kỳ đứa con nào của Ta cho dù chúng có xúc phạm Ta như thế nào, Ta bảo vệ 

chúng và cho chúng cơ hội sửa chữa lỗi lầm của chúng và quay trở lại con đường mà chúng đã bỏ lỡ. 

Tuy nhiên, mặc dù Ta đã loại bỏ chúng, chúng sẽ gặt hái thành quả từ công việc của chúng, và chính 

những công việc này sẽ phán xét chúng và chỉ ra cho chúng con đường thẳng. (96, 55)  

 

Lý Do cho những Thử Nghiệm và những Đau Khổ 

 

19. Biết chính mình. Ta đã nhìn thấy sự tồn tại của loài người trong tất cả các Kỷ Nguyên, và Ta biết 

điều gì đã là nguyên nhân của tất cả những đau khổ và bất hạnh của nó. 

 

20. Kể từ lần đầu tiên Ta đã thấy con người lấy đi mạng sống của họ vì lòng tham, vật chất và ham 

muốn quyền lực; họ đã luôn bỏ bê tinh thần, chỉ tin vào xác thịt và khi đến lúc rời khỏi hình dạng con 

người trên trái đất, chỉ có những gì họ đã làm trong đời sống vật chất của họ, không thu thập được 

vinh quang nào cho tinh thần vì họ đã không tìm kiếm nó; họ đã không nghĩ về điều đó, họ cũng đã 

không quan tâm đến những đức tính của  tinh thần hay kiến thức của nó. Họ đã hài lòng khi sống mà 

không tìm kiếm con đường dẫn họ đến với Thiên Chúa. (11, 42 - 43)   

 

21. Bây giờ, bất chấp sự tiến bộ của nền văn minh của các con, các con đã ngày càng xa rời Thiên 

nhiên, cũng như từ tâm linh, từ những gì trong sạch, từ những gì liên quan đến Thiên Chúa; đó là lý do 

tại sao trong mỗi giai đoạn của sự tồn tại của mình, các con đã rơi vào tình trạng yếu đuối hơn, cay 

đắng hơn, bất chấp mong muốn của mình trở nên mạnh mẽ và hạnh phúc hơn mỗi ngày trôi qua, khi 

các con sống trên trái đất; hỡi cư dân trên thế giới! Nhưng các con sẽ tiến một bước để hoàn thành 

Luật của Ta. (16, 35) (Từ sự thờ ơ của mình, Ta lau khô nước mắt và Ta cho các con cơ hội mới để các 

con có thể lấy lại ánh sáng đã mất và tìm lại con đường đã bị lãng quên của Luật của Ta một lần nữa.) 

 

22. Những thử thách mà các con gặp phải trên con đường của mình, tình cờ không xảy ra, Ta đã cho 

phép chúng để các con có thể kiếm được công đức. Chiếc lá của cây không di chuyển mà không có 

Thánh Ý của Ta, và Ta ở trong những công trình vĩ đại của sự Sáng Tạo cũng như những người kém 

hơn.  

 

23. Hãy thận trọng và cầu nguyện để các con sẽ hiểu được loại trái cây nào các con nên thu thập từ 

mỗi thử thách để việc thanh lọc của mình được rút ngắn. Vác thập giá của mình với tình yêu, và Ta sẽ 

làm cho các con có thể chịu đựng sự bồi thường của mình với sự kiên nhẫn. (25, 6) 

 



24. Nếu giữa tiếng cười, sự thích thú và sự phù phiếm, con người quên và thậm chí từ chối Ta, tại sao 

họ lại sợ hãi và run sợ khi họ gặt hái những giọt nước mắt làm khổ tinh thần và thể xác của họ? Sau 

đó, họ báng bổ nói rằng Thiên Chúa không tồn tại. 

 

25. Con người liều lĩnh với tội lỗi, và quyết tâm đi chệch khỏi con đường của Luật của Ta; nhưng Ta 

đảm bảo với các con rằng, anh ta rất hèn nhát khi liên quan đến việc bồi thường và giải quyết các tài 

khoản của mình. Tuy nhiên, Ta củng cố các con giữa sự hèn nhát của mình, Ta bảo vệ các con trong sự 

yếu đuối của mình, Ta đánh thức các con. 

 

26. Ta đã đến để mang đến cho các con, như trong Kỷ Nguyên thứ hai, bánh và rượu của sự sống, 

cũng giống như tinh thần đối với cơ thể, để các con có thể sống hòa hợp với mọi thứ do Cha các con 

đã tạo ra. 

 

27. Trong những cách của Ta, các đức tính đang nở rộ, mặt khác của các con được bao phủ bởi gai, 

cạm bẫy và sự cay đắng. 

 

28. Người ta nói rằng con đường của Chúa đầy chông gai, không biết anh ta nói gì, vì Ta chưa tạo ra 

nỗi đau cho bất kỳ đứa con nào của Ta; nhưng những người đã rút khỏi con đường ánh sáng và hòa 

bình, một khi họ trở lại nó, phải chịu hậu quả từ lỗi lầm của họ. 

 

29. Tại sao các con uống chén đắng đó? Tại sao các con quên mất nhiệm vụ của Chúa, cũng như nhiệm 

vụ mà Ta đã giao phó cho các con? Bởi vì các con đã thay thế Luật của Ta đã ban cho các con, và ở đó 

các con có kết quả về kiến thức vô ích của mình: cay đắng, chiến tranh, cuồng tín, thất vọng và dối trá, 

làm các con nghẹt thở và khiến các con  tuyệt vọng. Và điều đau đớn nhất đối với con người duy vật, 

đối với người chịu khuất phục mọi thứ theo cách hiểu của mình và tuân theo quy luật vật chất của thế 

giới này, là sau sự tồn tại này, anh ta vẫn sẽ thấy mình mang gánh nặng lỗi lầm và khuynh hướng của 

mình. Sau đó, sự đau khổ về tinh thần của các con sẽ rất to lớn. 

 

30. Thoát khỏi gánh nặng tội lỗi của mình, tuân thủ Luật pháp của Ta và đến nhanh chóng. Hãy cầu xin 

sự tha thứ của tất cả những người mà các con đã xúc phạm và để phần còn lại cho Ta, vì thời gian các 

con dành cho tình yêu sẽ ngắn gọn nếu các con thực sự quyết định làm điều đó. (17, 37 - 43) 

 

31. Hãy đến với Ta, tất cả những người mang nỗi đau tiềm ẩn trong tim. Che giấu, các con chịu nỗi 

đau mà sự phản bội đã gây ra cho mình, và sự cay đắng của mình là rất lớn, bởi vì một số người thân 

yêu đã làm tổn thương các con sâu sắc. 

 

32. Hãy đến để suy ngẫm, để lời cầu nguyện có thể soi sáng cho các con, và để các con có thể biết nếu 

đôi khi các con là nguyên nhân của sự phản bội của chính mình; sau đó cầu nguyện sẽ phục vụ để 

củng cố mình trong ý tưởng rằng các con phải tha thứ cho những người đã phản bội tình yêu, đức tin 

và niềm tin của mình. 

 



33. Trong thực tế, Ta nói với các con rằng, ngay lập tức các con trao sự tha thứ cho những người đã 

xúc phạm, trong sự trọn vẹn của mình, các con sẽ cảm thấy sự bình an của Ta, vì trong khoảnh khắc 

đó, tinh thần của các con sẽ hợp nhất với Ta, và Ta sẽ mở rộng Áo Choàng của Ta để tha thứ và che 

chở một và tất cả với tình yêu của Ta. (312, 49 - 51) 

 

34. Quả thật, Thầy nói với các con: Ta đã chuẩn bị một Vương Quốc hòa bình và hoàn hảo cho tất cả 

các linh hồn, tuy nhiên, Vương Quốc mà Ta đã chuẩn bị, đã bị một vương quốc khác phản đối: thế 

giới. Nếu vương quốc của Ta đạt được bằng phương tiện khiêm nhường, tình yêu và đức hạnh; để 

chiếm hữu, vương quốc khác đòi hỏi sự kiêu hãnh, tham vọng, kiêu ngạo, tham lam, ích kỷ và xấu xa. 

 

35. Thế giới đã chống lại Vương Quốc của Ta trong mọi thời đại. Những người theo Ta đã bị quấy rối 

trên đường và bị cám dỗ, cho dù bởi những ảnh hưởng có thể nhìn thấy hoặc bởi sức mạnh vô hình 

trong mọi thời đại. 

 

36. Đây không phải là lần duy nhất các con đi qua chông gai để đến với Ta, không phải là lần đầu tiên 

tinh thần của các con vấp ngã về phía trước để đạt được sự hiện diện của Ta; trong mọi thời đại các 

con đã chiến đấu trong trận chiến ở nơi sâu nhất của bản thể mình. 

 

37. Cảm hứng của Thần Khí Ta, chiếu sáng nội tâm của các con đã tuyên bố chiến đấu với bóng tối, với 

ánh sáng sai lầm, những đức tính sai lầm, với vật chất, với tất cả những gì là thừa thãi và với tất cả sự 

vĩ đại sai lầm của thế giới này. (327, 3) 

 

38. Nỗi đau mà vì lợi ích của Ta, các con đã chấp nhận, Ta chúc lành và thánh hóa, bởi vì tất cả những 

gì các con phải chịu vì sự nghiệp của Ta làm cho các con xứng đáng mãi mãi. (338, 61) 

 

Đức Tin, Sự Phù Hợp và Sự Khiêm Tốn trong các Thử Nghiệm 

 

39. Cuộc sống của con người là lò luyện kim, nơi người ta được thanh luyện và cái đe mà người ta 

được hình thành. Không thể thiếu cho con người có một lý tưởng về tinh thần, niềm tin vào Đấng Tạo 

Hóa và tình yêu dành cho vận mệnh của mình để vác thập giá của mình lên đỉnh đồi Can-vê. 

 

40. Không có niềm tin vào cuộc sống vĩnh cửu, con người rơi vào tuyệt vọng. Giữa những thử thách, 

không có lý tưởng cao cả, anh ta chìm đắm vào vật chất, và không có sức mạnh để chịu đựng một sự 

thất vọng, anh ta bị lạc trong tuyệt vọng hoặc ngược lại. 

 

41. Ta bảo các con hãy yêu thập giá của mình, vì nếu các con nổi loạn khi được tạo ra  để mang nó, nỗi 

đau sẽ mở ra một vết thương sâu trong tim mình. Ta yêu thánh giá của Ta, ôi, mọi người. Và các con 

có biết tên Thánh Giá của Ta không? Ôi, nhân loại, cái mà Ta yêu rất nhiều, là Thánh Giá của Ta. (144, 

20) 

 

 



42. Niềm tin, sự chấp nhận và sự khiêm nhường trước những điều Ta đã định sẽ khiến hành trình trở 

nên ngắn hơn, vì các con không đi trên con đường đau đớn hơn một lần; nhưng thử nghiệm được kéo 

dài, nếu khi phải đối mặt với các thử nghiệm, nổi loạn, không chấp nhận và báng bổ phát sinh. Vì các 

con sẽ phải đi lại con đường đó cho đến khi bài học được rút ra. (139, 49) 

 

43. Ta nói với các con rằng những thử thách do con người chuẩn bị cho mình trong Kỷ Nguyên này là 

rất tuyệt vời, vì chúng cần thiết cho sự cứu rỗi của anh ta.  

 

44. Thông qua những gì được yêu thích nhất bởi mỗi người, công lý vĩnh cửu sẽ đi đến một kế toán 

cho các việc làm của mỗi sinh vật. 

 

45. Điều quan trọng là nhân loại hiểu được ý nghĩa của sự phục hồi tinh thần như thế nào, để nhận ra 

rằng tinh thần có một quá khứ mà chỉ có Thiên Chúa mới biết, họ chấp nhận với tình yêu, sự kiên 

nhẫn, tôn trọng và thậm chí là vui mừng, chén đắng, biết rằng thông qua đó họ đang tẩy sạch vết bẩn 

trong quá khứ và hiện tại, trả nợ và đạt được thành tích trước Pháp Luật. 

 

46. Sẽ không có sự nâng cao thông qua sự đau đớn mà đã không chịu đựng bằng tình yêu, tôn trọng 

công lý của Ta và chấp nhận những gì mỗi người đã mang lại cho mình; Tuy nhiên, độ cao đó ở giữa 

các thử nghiệm chỉ có thể được trao cho con người thông qua sự hiểu biết của họ về ý nghĩa của Luật 

bồi thường tâm linh. (352, 36 - 37 và 42 - 43) 

 

Ý Nghĩa của Sự Chịu Đựng và Sự Đau Đớn 

 

47. Nếu các con tin rằng những thử thách của cuộc sống xảy ra tình cờ, các con sẽ khó trở nên mạnh 

mẽ. Tuy nhiên, nếu các con hiểu ý nghĩa thực sự của sự bồi thường, công lý và chuộc tội, thì đức tin 

của các con sẽ giúp các con tiến hóa về mặt tâm linh và sự phù hợp để chiến thắng các thử thách của 

mình. 

 

48. Nó làm Ta vui lòng kiểm tra tinh thần của các con theo nhiều cách khác nhau, bởi vì Ta đang định 

hình, làm mẫu và hoàn thiện nó; cho mục đích đó Ta sử dụng tất cả và tất cả mọi thứ; Ta coi công cụ 

của Ta là công bằng chính đáng và không chính đáng, và Ta phục vụ mục đích của Ta bằng ánh sáng, 

giống như khi Ta chuyển đổi bóng tối sang dịch vụ của Ta. Vì lý do đó, Ta nói với các con rằng, khi các 

con thấy mình trong thời điểm khó khăn, hãy nghĩ về Ta, trong Thầy của các con, người với tất cả tình 

yêu sẽ giải thích cho các con lý do của phiên xử. 

 

49. Có những chén mà mọi người phải uống, một số uống sau, một số uống trước, để  mọi người đến 

để hiểu và yêu mến Ta. Khốn khổ, bệnh tật, bị vu khống, và không được tôn trọng là những chén 

thánh rất đắng mà từ đó nhiều người phải uống, không chỉ tội nhân. Hãy nhớ rằng trong Kỷ Nguyên 

thứ hai, Chúa Giêsu, người công chính nhất trong tất cả loài người, đã uống chén thánh cay đắng nhất 

mà các con có thể quan niệm. Sự vâng lời, sự khiêm nhường và tình yêu mà người ta uống chén thánh 

đau đớn sẽ làm nhẹ cây Thập Giá và rút ngắn thử thách. (54, 4 - 6)  

 



50. Mọi thứ xung quanh các con có xu hướng thanh lọc các con, nhưng không phải tất cả đều hiểu nó 

theo cách đó. Đừng để những đau khổ mà các con chịu đựng trong chén đau buồn của mình bị khô 

khan. Từ nỗi đau, các con có thể rút ra ánh sáng đó là sự khôn ngoan, nhu mì, dũng cảm và sự nhạy 

cảm. (81, 59) 

 

51. Hãy hiểu, các môn đệ, nỗi đau đó ngăn cách những trái xấu khỏi trái tim các con, cho các con kinh 

nghiệm và biến những sai lầm của mình thành thành công. 

 

52. Do đó, Cha của các con kiểm tra các con, với mục đích là ánh sáng tỏa sáng trong sự hiểu biết của 

các con. Tuy nhiên, khi các con không hiểu và chịu đựng vô nghĩa vì các con không hiểu ý nghĩa đằng 

sau những bài học khôn ngoan của Ta, nỗi đau của các con là khô khan và các con không sử dụng bài 

học. (258, 57 - 58) 

 

53. Con người kêu lên: Rằng Nếu tồn tại một Thiên Chúa của lòng thương xót và tình yêu, thì tại sao 

người tốt phải chịu đau khổ vì điều xấu, người công chính cho những người tội lỗi? 

 

54. Thực sự Ta nói với các con, Các con của Ta: Mỗi người không đến thế giới này chỉ vì sự cứu rỗi của 

chính mình, Anh ta không phải là một cá thể cô lập, mà là một phần của toàn thể.  

 

55. Trong cơ thể con người, không phải một cơ quan hoàn hảo và khỏe mạnh phải chịu đựng khi các 

cơ quan khác bị bệnh? 

 

56. Đây là một so sánh vật chất để các con có thể hiểu mối quan hệ mà mỗi người có với người khác. 

Người tốt phải chịu đau khổ vì điều ác, nhưng người tốt không hoàn toàn vô tội nếu họ không đấu 

tranh cho sự tiến bộ về tinh thần của anh em mình. Tuy nhiên, là cá nhân, mỗi người có trách nhiệm 

riêng của mình; và là một phần của Thần Khí Ta, và được tạo nên từ hình ảnh của nó, anh ta sở hữu ý 

chí và trí thông minh cần thiết để hỗ trợ sự tiến bộ của tất cả mọi người. (358, 18 - 19) 

 

57. Giải thích giáo huấn của Ta một cách thẳng thắn, đừng nghĩ rằng Thần Khí của Ta hài lòng khi thấy 

sự đau khổ của các con trên trái đất hoặc Ta đã đến để tước đi tất cả những gì các con hài lòng để tận 

hưởng nó. Ta đến để làm cho các con nhận ra và tôn trọng Luật pháp của Ta, vì chúng xứng đáng với 

sự tôn trọng và sự tuân thủ của các con và bởi vì tuân theo chúng sẽ mang lại cho các con hạnh phúc 

và sự bình an vĩnh cửu. 

 

58. Ta phải nói với các con rằng, khi nào các con còn sống trên trái đất, các con nên nỗ lực để làm cho 

sự tồn tại của mình ở đây càng nhiều càng tốt, không cần thiết phải khóc lóc, đau khổ và chảy máu vô 

tận để có được bình an ở Thế Giới bên kia.  

 

59. Nếu các con có thể biến trái đất này từ một thung  lũng đầy nước mắt thành một thế giới hạnh 

phúc, trong đó các con yêu thương nhau và nơi các con đồng tình với việc thực hành tốt và sống theo 

Luật của Ta, Ta nói với các con một cách chân thực:  

 



cuộc sống sẽ còn có công trước mặt Ta hơn cả một sự tồn tại đầy đau khổ và nước mắt, bất kể các con 

chấp nhận đau khổ như thế nào. (219, 15 - 16)   

 

60. Hãy biết ơn rằng không có nỗi đau nào kéo dài; đau khổ của các con là tạm thời và nó sẽ biến mất 

rất sớm. 

 

61. Thời gian chuộc tội và thanh tẩy là ngắn ngủi đối với Người nhìn thấy những thử thách của mình 

bằng tâm linh, nhưng đối với những người được bao bọc trong chủ nghĩa duy vật mà trong sự thật 

qua đi nhanh chóng, sẽ trôi qua cách chậm chạp. 

 

62. Giống như khi trái tim đập nhanh, trái tim của con người cũng trôi qua sự vĩnh cửu. 

 

63. Không có lý do để sợ hãi, vì giống như cách người ta thở dài, khi người ta rơi nước mắt hoặc thốt 

ra một từ, thì sự đau khổ trong con người cũng sẽ biến mất. 

 

64. Trong sự dịu dàng vô hạn của Thiên Chúa, tất cả những nỗi đau và nỗi buồn của các con sẽ phải 

tan biến. (12, 5 - 9) 


