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Điểm Cân Bằng Cần Thiết 
 
Vì vậy, Đức Chúa phán: 
 
1. Số phận của mỗi người, với sứ mệnh tâm linh của anh ta hoặc cô ta, và sứ mệnh nhân loại được rút 
ra. Cả hai phải hài hòa và có xu hướng về một kết thúc duy nhất. Trong thực tế, Ta nói với các con 
rằng, Ta sẽ tính đến các công việc thuộc tâm linh của các con, nhưng cả những vật chất của các con, vì 
trong chúng, Ta sẽ tìm thấy công đức để giúp tinh thần của các con đến với Ta. (171, 23)  
 
2. Cho đến bây giờ, chính niềm kiêu hãnh của con người đã ngăn cản anh ta biết về tâm linh, và sự 
thiếu hiểu biết đó đã ngăn cản sự hoàn hảo của anh ta. 
 
3. Chừng nào con người không học cách giữ cho sức mạnh vật chất và tinh thần của mình được hài 
hòa, thì anh ta sẽ không gặp phải sự cân bằng nên tồn tại trong cuộc sống của mình. (291, 26 - 27) 
 
4. Các môn đệ: Mặc dù các con sống trên trái đất, các con có thể sống một đời sống tâm linh. Các con 
không cần phải tách mình ra khỏi những thứ vật chất để có một cuộc sống tinh thần, nhưng sống hài 
hòa với luật lệ của con người với Luật lệ Thánh Thiêng. 
 
5. Phúc cho những ai nghiên cứu Luật của Ta và biết cách kết hợp chúng với luật của con người, bởi vì 
anh ta sẽ khỏe mạnh, được nâng cao và hạnh phúc. (290, 26 - 27) 
 
Những Thú Vui Lành Mạnh và Không Lành Mạnh 
 
6. Ta không bảo các con rời khỏi nghĩa vụ vật chất của mình hoặc từ những thú vui lành mạnh của trái 
tim và giác quan của mình. Ta chỉ yêu cầu các con từ bỏ những thứ độc hại cho tinh thần của mình và 
làm cho cơ thể các con bị bệnh.  
 
7. Bất cứ ai sống trong vòng pháp luật đều tuân theo những mệnh lệnh của lương tâm mình. Bất cứ ai 
chạy trốn khỏi những thú vui, cho phép để đắm mình vào những thứ bị cấm đoán, hãy tự hỏi mình, 
ngay cả trong những trường hợp khoái cảm lớn nhất, tại sao anh ta không hạnh phúc hoặc tại sao anh 
ta không tìm thấy sự bình an. Từ sự hài lòng đến sự hài lòng, anh ta từ từ đi xuống, cho đến khi anh ta 
bị lạc vào vực thẳm mà  không  tìm thấy sự hài lòng thực sự cho trái tim và tinh thần của mình. 
 
8. Có những người phải chịu khuất phục ngay cả giọt cuối cùng trong chén, mà từ đó họ vô cùng tìm 
kiếm niềm vui, để rồi họ có thể nghe thấy tiếng nói của Ngài, Người sẽ vĩnh viễn gọi họ đến bữa tiệc 
của sự sống đời đời. (33, 44 - 46) 
 
9. Nhà bác học cắt trái từ cây khoa học một cách thiếu tôn trọng, không lắng nghe tiếng nói của lương 
tâm, mà qua đó, Luật của Ta nói với anh ta rằng, tất cả những trái của cây trí tuệ đều tốt, và do đó, 
bất cứ thứ gì họ chỉ nên làm như vậy, khi được truyền cảm hứng để mang lại lợi ích cho đồng loại của 
mình. 
 



10. Hai ví dụ này Ta đã giải thích cho các con, dạy cho các con tại sao loài người không biết đến tình 
yêu, cũng như sự bình yên của thiên đường nội tâm, mà người đó, thông qua việc tuân theo Luật 
pháp, phải luôn mang trong lòng.  
 
11. Ta đã đến để dạy những người tội lỗi, không vâng lời, vô ơn và kiêu ngạo để giúp các con tìm thấy, 
để các con hiểu rằng mình có năng khiếu với một tinh thần, rằng các con có một lương tâm, rằng các 
con có thể suy luận và đánh giá một cách hoàn hảo cái nào tốt và cái nào xấu, và chỉ cho các con con 
đường dẫn các con đến Thiên Đường  của hòa bình, trí tuệ, tình yêu vô hạn, sự bất tử, vinh quang và 
sự vĩnh cửu. (34, 15 - 17) 
 
12. Con Người không phải lúc nào cũng diễn giải những giáo huấn của Ta. Ta chưa bao giờ dạy các con 
bỏ qua hoặc kiềm chế việc nếm trái cây tốt cho sức khỏe mà Luật pháp của Ta yêu cầu và thừa nhận. 
Ta chỉ đến để dạy các con không theo đuổi, và ít hơn nhiều để yêu, đó là vô ích, hoặc thừa thãi; rằng 
các con không lấy trái cây, thứ không lành mạnh hoặc bất hợp pháp, có lợi cho tinh thần hoặc hình 
thức vật chất. Tuy nhiên, tất cả những gì hợp pháp và có lợi cho tinh thần hoặc trái tim Ta đã giao phó 
cho các con, bởi vì nó nằm trong Luật pháp của Ta. (332, 4) 
 
13. Đã có nhiều thời gian phải hết hạn để nhân loại đạt đến sự trưởng thành về tinh thần. Các con 
luôn luôn rơi vào hai thái cực: một là chủ nghĩa duy vật, qua đó các con cố gắng đạt đến những thú vui 
trần tục lớn hơn bao giờ hết; và đó thực sự là định kiến, bởi vì nó làm mất tinh thần khỏi nhiệm vụ 
của nó. Tuy nhiên, các con cũng phải tránh một thái cực khác: sự chết của xác thịt và phủ nhận hoàn 
toàn tất cả những gì liên quan đến cuộc sống này, bởi vì Ta đã ra lệnh cho các con đến trái đất này để 
sống như con người, và Ta đã chỉ cho các con thấy sự thẳng thắn, con đường phải theo, để các con có 
thể sống kết xuất với cái gì của Caesar thuộc về Caesar và của Thiên Chúa là thuộc về Thiên Chúa. 
 
14. Ta đã tạo ra thế giới này, với tất cả vẻ đẹp và sự hoàn hảo dành cho các con, và Ta đã trao cho các 
con cơ thể con người, thông qua đó các con phải phát triển những món quà Ta đã trao cho các con để 
đạt đến sự hoàn hảo. 
 
15. Cha không muốn các con bị tước đoạt tất cả những điều tốt đẹp mà thế giới này ban cho, nhưng 
các con không được ưu tiên vật chất hơn tinh thần, vì thân xác đang trôi qua, nhưng tinh thần thuộc 
về cõi vĩnh hằng. (358, 7 - 9)  
 
Được Chúc Phúc và bị Nguyền Rủa 
 
16. Khi Ta muốn biến các con thành người sở hữu hàng hóa trần gian, Ta đưa chúng cho các con để 
các con có thể chia sẻ chúng với những người anh em nghèo khổ của mình: với những người không có 
sự giàu có hay sự hỗ trợ, với những người yếu đuối và bệnh tật. Nhiều người trong số những người 
không có gì trên trái đất có thể trao đổi với các con sự giàu có về tinh thần của họ. (96, 27)  
 
17. Ta ước muốn tất cả là của các con, nhưng các con biết cách tận tâm tận dụng những gì các con 
cần; rằng các con biết làm thế nào để giàu có về mặt tinh thần, và nếu các con biết cách tận dụng nó 
và trao cho mỗi vị trí và giá trị thực sự của chúng, có thể sở hữu nhiều trong thế giới vật chất. 
 
18. Điều gì có thể gây hại cho tinh thần của một người vô cùng giàu có, nếu những gì  anh ta sở hữu có 
lợi cho đồng loại của anh ta? Và điều gì có thể gây hại cho một người để trở nên mạnh mẽ, nếu tinh 
thần của anh ta biết dành thời gian ra ngoài vào những thời điểm thích hợp để cầu nguyện, và nếu 
trong lời cầu nguyện thì có phải đó là sự hiệp thông với Ta không? (294, 38) 



19. Đừng nói với Ta: ‘Lạy Chúa, con thấy sự nghèo đói trong số những người đi theo Ngài, nhưng 
trong số những người thậm chí không nhớ đến Ngài, và thậm chí không phát âm Danh của Ngài, con 
thấy sự phong phú, thú vui và sự thỏa mãn’.   
 
20. Dân của Ta sẽ không lấy những trường hợp này làm bằng chứng cho thấy Người theo Ta cần phải 
nghèo trên thế giới. Tuy nhiên, Ta nói với các con, rằng những người mà các con ghen tị không biết và 
không thể mua bằng tất cả sự giàu có của họ, sự bình an của những người nghe và những người tận 
hiến một phần cuộc sống của họ để từ thiện.  
 
21. Có những người biết cách chiếm hữu cùng một lúc hàng hóa của thế giới và tinh thần, những 
người khác mà những thứ của thế giới không được ban cho vì họ đã quên mất tâm linh, và những 
người khác chỉ quan tâm đến những điều của thế giới này, bởi vì họ tin rằng Luật lệ của Thiên Chúa là 
một điều bí ẩn đối với kho báu trần thế. 
 
22. Hàng hóa luôn là hàng hóa, nhưng không phải tất cả đều biết cách sử dụng chúng; các con cũng 
phải biết rằng, không phải tất cả những gì mà nhiều người sở hữu đã được Ta trao cho họ; có những 
người đã được Ta đền bù, cũng như có những người khác đã nhận được tất cả những gì họ có bằng 
cách ăn cắp.  
 
23. Bằng chứng lớn nhất các con có thể có về sự vâng lời trong cuộc sống là sự bình an tinh thần của 
mình chứ không phải số lượng tiền của các con. (197, 24 - 27) 
 
24. Khi Ta nói với các con: Hãy xin, và các con sẽ được ban cho. Các con hãy xin Ta về hàng hóa vật 
chất. Thực sự, các con xin quá ít về Ta. Hãy xin Ta trên hết, vì điều đó có lợi cho tinh thần của các con! 
Đừng tích trữ trên trái đất, vì ở đây những gì các con tìm thấy bị đánh cắp; cất giữ kho báu của mình 
trong Vương quốc của Cha, vì ở đó, sự giàu có của các con sẽ được an toàn và sẽ phục vụ cho hạnh 
phúc và sự bình an của tinh thần các con.  
 
25. Kho báu của trái đất là sự vĩ đại giả tạo của sự giàu có, quyền lực và danh vọng. Kho báu của tinh 
thần là công việc tốt. (181, 68 - 69) 
 
26. Người vô ích tin rằng họ thật tuyệt vời khi không được như vậy, và họ thực sự nhỏ bé, tự thỏa 
mãn với sự giàu có dư thừa của cuộc sống này mà không khám phá ra những giá trị đích thực của trái 
tim và tinh thần. Mong muốn của họ nhỏ bé như thế nào, tình yêu và lý tưởng của họ! Với họ ít có sự 
hài lòng! 
 
27. Nhưng Người đã học cách sống, Người đã học cách dâng cho Thiên Chúa, cái gì của Thiên Chúa, và 
cho thế giới cái gì của Thế giới. Người biết cách vui mừng trong lòng tự nhiên, mà không trở thành nô 
lệ của vật chất; Anh ta biết cách sống, và mặc dù dường như không sở hữu gì, là chủ sở hữu của hàng 
hóa của cuộc sống này, và anh ta trên con đường chiếm hữu sự giàu có của vương quốc. (217, 19 - 20) 
 
Luật Bố Thí 
 
28. Nếu nhân loại này có niềm tin vào Lời của Ta, họ sẽ ôm lấy Ta trong trái tim họ, và sẽ luôn luôn 
nhớ rằng Ta đã nói với vô số người nghe: Thật sự Ta nói với các con, bất cứ ai cho đi dù chỉ một cốc 
nước, sẽ không mất phần thưởng của mình. 
 



29. Tuy nhiên, con người tin rằng, nếu họ cho đi thứ gì đó họ sẽ không nhận lại được gì, và vì vậy để 
bảo vệ những gì họ có, họ giữ nó lại cho chính mình. 
 
30. Bây giờ Ta nói với các con, rằng trong công lý của Ta có sự hiểu biết hoàn hảo, để các con không 
bao giờ sợ phải cho đi những gì các con sở hữu. Các con có thấy những người tích lũy và trân trọng 
mọi thứ, và không chia sẻ tài sản của họ với ai không? Những người mang một tinh thần đã chết.  
 
31. Ngược lại, những người đã tận hiến hơi thở cuối cùng của sự tồn tại của họ để trao cho đồng loại 
của họ những gì họ sở hữu, thậm chí đến mức họ có thể được nhìn thấy một mình, bị bỏ rơi và nghèo 
trong giờ cuối cùng của họ: Những điều này luôn được hướng dẫn bởi ánh sáng của đức tin đã cho họ 
thấy từ xa sự gần gũi của Vùng đất hứa, nơi tình yêu của Ta chờ đợi để đền bù cho họ, cho tất cả các 
tác phẩm của họ. (128, 46 - 49) 
 
32. Hãy đến, để Ta có thể khôi phục lại sự sống đích thực cho các con, và nhắc nhở các con rằng, các 
con đã được tạo ra để cho đi; nhưng trong khi các con không biết các con là gì trong mình, thì sẽ 
không thể trao nó cho những người có nhu cầu. 
 
33. Xem cách tất cả những người xung quanh các con hoàn thành sứ mệnh cho đi của họ; các yếu tố, 
các thiên thể, các sinh mệnh, thực vật, hoa và chim, tất cả chúng, từ những người lớn nhất đến nhỏ 
nhất không thể nhận ra, đều có ân huệ và định mệnh ban tặng. Tại sao các con tự biến mình thành 
một ngoại lệ khi các con là người được ban tặng nhiều nhất với ân sủng thiêng liêng của tình yêu?  
 
34. Ôi, các con phải trưởng thành bao nhiêu về trí tuệ, tình yêu, đức hạnh và sức mạnh để có thể là 
ánh sáng trên con đường của những người anh em nhỏ bé của mình! Thật là một định mệnh đẹp đẽ 
và cao cả mà Cha của các con đã cung cấp cho các con! 
 
Tuân Thủ các Khoản Nợ và Nghĩa Vụ 
 
35. Trong Kỷ Nguyên thứ ba, Giáo Lý Thiêng Liêng của Ta sẽ ban cho linh hồn tự do giang rộng đôi 
cánh và lên trời, đến với Chúa Cha để dâng cho Ngài sự thờ phượng đúng cách. 
 
36. Tuy nhiên, con người cũng vậy, như là thân phận con người, có sự thờ phượng để dâng lên cho 
Đấng Tạo Hóa, và sự cống hiến đó, bao gồm hoàn thành nghĩa vụ của họ ở đây trên trái đất, tuân theo 
luật pháp của con người, sử dụng phán xét tốt và đạo đức trong hành vi của họ và tuân thủ bổn phận , 
con cái, anh chị em, bạn bè, chủ nhân, và đầy tớ. 
 
37. Người sống theo cách này sẽ tôn vinh Ta trên trái đất, và sẽ có cơ hội để linh hồn anh ta thăng 
thiên để tôn vinh Ta. (229, 59 - 61) 
 
38. Người trốn tránh trọng lượng của sứ mệnh của mình, Người từ bỏ hoặc bỏ qua trách nhiệm mà 
tinh thần của anh ta ký kết với Ta, để hành động theo ý thích và ý chí của anh ta, sẽ không thể cảm 
nhận được sự bình an thực sự trong trái tim anh ta, vì tinh thần của anh ta sẽ không bao giờ hài lòng 
hoặc bình an. Họ là những người luôn tìm kiếm những thú vui để quên đi những nỗi buồn và lo lắng, 
lừa dối bản thân với những niềm vui giả tạo và những thỏa mãn thoáng qua. 
 
 
 



39. Ta để cho họ đi trên con đường của họ, vì Ta biết rằng mặc dù hôm nay họ khởi hành, quên và 
thậm chí từ chối Ta, ngay khi thực tế đánh thức họ khỏi giấc mơ về sự vĩ đại của họ trên trái đất, họ sẽ 
hiểu được tầm quan trọng của sự giàu có, danh vọng, những thú vui và danh dự của thế giới, khi họ 
phải đối đầu với sự thật tâm linh, phải đối mặt với sự vĩnh hằng và công lý Thánh Thiêng mà không ai 
thoát khỏi. 
 
40. Không ai không biết về điều này, vì mỗi các con đều có một tinh thần bộc lộ cho mình, thông qua 
món quà của trực giác, thực tế cuộc sống hoặc con đường được vẽ ra cho các con, hoặc đó là điều các 
con phải làm ở đó, nhưng các con khăng khăng giải thoát mình khỏi bất kỳ sự cam kết tâm linh nào, 
để các con có thể cảm thấy tự do và giống như chủ sở hữu của cuộc sống của mình. (318, 13 - 15) 
 
41. Trước khi linh hồn của các con được gửi đến hành tinh này, những vùng đất đã được tỏ lộ cho nó, 
người ta nói rằng nó sẽ đến để gieo hòa bình, rằng thông điệp của nó sẽ là tâm linh, và tinh thần của 
các con vui mừng, hứa sẽ trung thành và tuân theo sứ mệnh của nó .  
 
42. Tại sao sau đó các con sợ gieo? Tại sao bây giờ các con cảm thấy không xứng đáng hoặc không thể 
thực hiện lao động mà tinh thần của mình quá vui mừng khi nó  được giao phó cho nó? Đó là bởi vì 
các con đã cho phép những đam mê đặt các con vào con đường của mình, ngăn chặn lối đi của tinh 
thần và cố gắng biện minh cho sự thiếu quyết đoán của nó bằng những lý lẽ trẻ con.  
 
43. Các con không nên quay lại thung lũng nơi các con đã đến từ đó với hai bàn tay trắng. Ta biết rằng 
vị đắng của các con sẽ rất vĩ đại. (269, 32 - 34)  
 
44. Mỗi người được chỉ định một phần mà anh ta phải dẫn hoặc tu luyện, và nhiệm vụ đó không kết 
thúc bằng cái chết thể xác. Tinh thần, trong thế giới tâm linh như trong vật chất, tiếp tục gieo, gieo 
trồng và thu hoạch. 
 
45. Những linh hồn lớn hơn là những người hướng dẫn những người kém hơn, và những người này 
lần lượt hướng dẫn những người khác vẫn chưa phát triển, vì Chúa dẫn tất cả họ đến đồng cỏ an toàn.  
 
46. Nếu Ta nói với các con rằng, những linh hồn lớn hơn là những người hướng dẫn ít hơn; bằng cách 
đó Ta không nói rằng, những linh hồn đó đã tuyệt vời ngay từ đầu và rằng, sau này sẽ luôn nhỏ hơn 
anh em của họ. Những người mà giờ đây đã trở nên vĩ đại, bằng cách nâng cao và phát triển bản thân 
trong việc hoàn thành sứ mệnh cao cả là tình yêu, phục vụ và giúp đỡ những người chưa đạt được 
cùng một trình độ cao về tâm linh: những người vẫn còn yếu và những người đã trở nên bị lạc lối, 
hoặc chịu đựng. 
 
47. Những người mà hôm nay nhỏ bé, ngày mai sẽ vĩ đại nhờ sự kiên trì trên con đường tiến hóa. 
(131, 19 – 21) 


