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Nguồn Gốc và Ý Nghĩa của Bệnh Tật 
 
Vì vậy, Đức Chúa phán: 
 
1. Khi con người đi chệch khỏi con đường chính nghĩa do thiếu cầu nguyện và những thói quen tốt, 
anh ta mất đi đức tính đạo đức và tâm linh của mình và bị phơi bày trước cám dỗ; trong sự yếu đuối 
của mình, anh ta dành không gian cho tội lỗi, và điều đó làm cho trái tim anh ta bị bệnh.   
 
2. Tuy nhiên, Ta đến như một Bác Sĩ cho những người bệnh và dành cho anh ấy tất cả tình yêu và sự 
chăm sóc của Ta. Ánh sáng của Ta giống như pha lê - nước trong vắt  trên đôi môi bị đốt cháy bởi cơn 
sốt, và khi anh ấy cảm nhận được sự cân bằng của Ta trên trán, anh ấy nói với Ta: Lạy Chúa, chỉ có 
lòng từ bi của Ngài mới có thể cứu con; Con bị bệnh nặng về tinh thần và cái chết sẽ đến với con 
nhanh chóng.  
 
3. Và Ta nói với anh ta: Con sẽ không chết, vì Ta, Đấng đang sống, đã đến, và tất cả những gì con đã 
mất sẽ được phục hồi. (220, 39) 
 
4. Công đức nào mà một người bệnh, mất năng lực cho mọi cuộc phấn đấu kiếm được? Công lao của 
anh ấy có thể rất lớn và nhiều nếu anh ấy biết cách kiên nhẫn và chấp nhận, nếu anh ấy biết khiêm 
tốn trước Thánh Ý của Thiên Chúa, và biết cách ca ngợi Ta giữa nỗi đau của anh ấy thì tấm gương của 
anh ấy sẽ nhẹ nhàng, nhiều trái tim sống trong bóng tối và những người đã buông xuôi, hoặc nghĩ đến 
cái chết khi một thử thách làm họ kinh ngạc. 
 
5. Những người đó, khi tìm thấy trên con đường của họ một ví dụ về đức tin, sự khiêm nhường và hy 
vọng nảy sinh từ một trái tim cũng chịu nhiều đau khổ, vì nó mang một thập giá rất nặng nề, sẽ cảm 
thấy rằng trái tim của họ đã bị một tia sáng chạm vào. 
 
6. Và như vậy, trên thực tế, vì họ đã không thể nghe được tiếng nói của lương tâm của chính họ, nên 
họ cần phải nhận được ánh sáng của lương tâm mà một người anh em khác gửi cho họ bằng tấm 
gương và đức tin của mình. 
 
7. Đừng coi mình là kẻ bị đánh phạt, đừng gọi mình là kẻ thất bại, đừng cúi mình dưới sức nặng của sự 
đau khổ, hãy giữ cho ngọn đèn đức tin của mình luôn được chiếu sáng trước mặt; đức tin và tình yêu 
của các con sẽ là sự cứu rỗi của mình. (132, 38 - 39)  
 
Chữa Bệnh thông qua Sức Lực của Chính Mình 
 
8. Các con yêu cầu Ta chữa lành vết thương cho các con, và thực sự Ta nói rằng, không có ai tốt hơn 
các con để trở thành bác sĩ của chính mình. 
 
9. Sẽ có ích gì nếu Ta chữa lành cho các con và xóa bỏ đau khổ của các con, nếu các con không rút khỏi 
những sai lầm, tội lỗi, tật xấu và sự không hoàn hảo của mình? Không phải nỗi đau là nguồn gốc của 
bệnh tật, mà là tội lỗi của các con. Kìa, nguồn gốc của đau khổ! Chiến đấu chống lại tội lỗi, rút nó khỏi 
các con, và các con sẽ khỏe mạnh, nhưng đó là để các con làm, Ta chỉ dạy và giúp các con.  



10. Khi thông qua lương tâm của mình, các con phát hiện ra nguồn gốc của sự phiền não và thiết lập 
các phương tiện để chống lại nó, các con sẽ cảm nhận được sức mạnh của Thiên Chúa dồi dào, giúp 
các con chiến thắng trong trận chiến và giành được sự tự do tinh thần. 
 
11. Sự hài lòng của các con sẽ lớn đến mức nào khi cảm thấy rằng thông qua công trạng của chính 
mình, các con đã có thể giải thoát bản thân khỏi nỗi đau và cũng giành được sự bình an. Sau đó, các 
con sẽ nói: Ôi Chúa ơi, lời của Ngài là nhựa thơm của con, Giáo Lý của Ngài đã là sự cứu rỗi của con! 
(8, 54 - 57) 
 
12. Dân của Ta, nhựa thơm chữa bệnh thực sự có khả năng chữa lành mọi bệnh tật, bắt nguồn từ tình 
yêu. 
 
13. Yêu bằng tinh thần của mình, yêu bằng trái tim và yêu bằng tâm trí của mình, và các con sẽ có đủ 
sức mạnh để chữa lành không chỉ các bệnh tật của cơ thể hoặc để an ủi cho những đau khổ nhỏ của 
con người, mà còn biết cách giải quyết các Mầu Nhiệm tâm linh và nỗi thống khổ, hoang mang và hối 
hận về tinh thần.  
 
14. Nhựa thơm đó giải quyết các thử thách lớn, chiếu sáng, làm dịu nỗi buồn và làm tan đi xiềng xích 
của sự áp bức. 
 
15. Những người đã bị khoa học đưa đến tuyệt vọng sẽ trở lại với sức khỏe và cuộc sống với sự đụng 
chạm của nhựa thơm đó; tinh thần đã chia tay sẽ trở lại theo lời yêu thương của người anh em gọi. 
(296, 60 - 63) 
 
16. Xóa bỏ nỗi đau. Sự sống Ta tạo ra không đau đớn; sự đau khổ đến từ sự bất tuân và lỗi lầm của 
con cái Thiên Chúa. Đau đớn là một đặc điểm của cuộc sống mà con người hòa tan đã tạo ra.  
 
17. Nâng cao cái nhìn của các con và khám phá vẻ đẹp của các công việc của Ta; chuẩn bị tinh thần để 
nghe buổi hòa nhạc Thiêng Liêng. Đừng loại trừ bản thân khỏi bữa tiệc. Làm thế nào các con sẽ tham 
gia vào niềm vui đó nếu các con cô lập chính mình? Các con sẽ sống cuộc sống buồn bã, bị dằn vặt và 
bệnh tật.  
 
18. Ta muốn các con chú ý hài hòa trong buổi hòa nhạc phổ quát. Ta muốn các con hiểu rằng các con 
sinh ra từ nguồn sống và các con cảm thấy ánh sáng của Ta có trong tất cả lương tâm. Khi nào các con 
sẽ đến tuổi trưởng thành cần thiết để nói: ‘lạy Cha, có phải Cha phụ thuộc Tinh thần của con, cũng 
như ý chí của con và cuộc sống của con, với Ngài không?  
 
19. Các con có hiểu rằng điều này các con không thể nhìn thấy, trong khi các giác quan của các con bị 
bệnh và tinh thần của các con bị cô lập một cách ích kỷ khỏi con đường.  
 
20. Các con sống dưới sự dằn vặt của bệnh tật, hoặc sợ mắc phải chúng, tuy nhiên, bệnh tật thể xác là 
gì so với lỗi của tinh thần? Không có gì, nếu tinh thần biết cách tự nâng mình lên; vì lòng từ bi của Ta, 
các con sẽ luôn luôn tìm thấy sự giúp đỡ.  
 
21. Giống như máu chảy trong huyết quản của các con và mang lại sự sống cho cơ thể, sức mạnh của 
Thiên Chúa cũng vậy, giống như một dòng chảy của nguồn sống, đi qua tinh thần của các con. Không 
có lý do để bị bệnh nếu các con tuân thủ Luật pháp. Cuộc sống là sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc và sự 
hài hòa, và bị bệnh các con không thể là một kho chứa của Thần Thánh.  



22. Cho dù không lành mạnh trong tâm trí, trái tim hay cơ thể, Thầy bảo các con hãy hỏi tinh thần của 
mình, là đứa con của Đấng Toàn Năng, để trở lại con đường, chữa lành bệnh tật và giúp các con trong 
sự yếu đuối. (134, 57 - 59)  
 
Sự Đổi Mới của Loài Người  
 
23. Sự hư ảo, một điểm yếu đã được biểu hiện từ người đàn ông đầu tiên, sẽ được đấu tranh thông 
qua tâm linh. Đó là cuộc đấu tranh luôn tồn tại giữa tinh thần và vật chất, vì trong khi tinh thần hướng 
về sự vĩnh cửu và nâng cao tìm kiếm bản chất của Chúa Cha, thì vật chất chỉ tìm kiếm những gì thỏa 
mãn và làm phẳng nó, ngay cả khi điều này là nhược điểm của tinh thần. 
 
24. Cuộc đấu tranh đó, hiện diện trong mỗi con người, là một lực bắt nguồn từ chính con người, do 
ảnh hưởng mà họ nhận được từ thế giới, vì đó là vật chất tìm kiếm tất cả những gì liên quan đến bản 
chất của chính nó. 
 
25. Nếu tinh thần quản lý để chế ngự và điều khiển lực đó, nó sẽ hòa hợp hai bản chất của nó trong 
bản thể của chính nó, và sẽ đạt được sự tiến bộ và nâng cao. Mặt khác, nếu nó cho phép bản thân bị 
chi phối bởi sức mạnh của hình thức vật chất, nó sẽ bị gây ra bởi điều ác: một con tàu không có bánh 
lái giữa cơn bão. (230, 64) 
 
26. Các con, không tin và hoài nghi, không thể tin vào một thế giới công lý, các con cũng không thể 
quản lý để có được một cuộc sống của tình yêu và đức hạnh trên trái đất của mình. Nói một cách dễ 
hiểu: Các con không tin bản thân có khả năng làm bất cứ điều gì tốt, các con cũng không có niềm tin 
vào chính mình. 
 
27. Ta tin vào các con. Ta biết nền tảng là có trong mỗi đứa con của Ta, bởi vì Ta đã hình thành nó và 
Ta đã ban cho nó sự sống bằng tình yêu của Ta  
 
28. Ta có hy vọng cho con người. Ta tin vào sự cứu rỗi của họ, vào việc họ trở nên xứng đáng và vào 
tầm cao của họ; vì khi Ta tạo ra họ, Ta đã định sẵn họ để trị vì trên trái đất, biến nó thành nơi trú ngụ 
của tình yêu và bình an; cũng như tinh thần của họ được rèn luyện trong cuộc đấu tranh sắp tới, bằng 
công đức, để sống trong ánh sáng của Vương Quốc hoàn hảo, thuộc về họ bởi sự kế thừa vĩnh cửu. 
(326, 44 - 46) 


