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Tính Thờ Ơ của Tinh Thần, sự Vô Minh và Kiêu Ngạo của Con Người 
 
Vì vậy, Đức Chúa phán: 
 
1. Mục đích để tạo ra thế giới là con người; vì niềm vui của anh ta, Ta đã đặt ở đó tất cả những sinh 
linh và yếu tố khác để anh ta có thể sử dụng chúng để bảo tồn và hưởng thụ. 
 
2. Tuy nhiên, nếu anh ta đã yêu mến và đã nhận ra Ta từ đầu, từ thời thơ ấu tâm linh, anh ta sẽ trở 
thành một phần của một thế giới tinh thần vĩ đại, nơi sự thiếu hiểu biết sẽ không tồn tại, cũng không 
có sự phân biệt: một thế giới, trong đó tất cả các con sẽ bình đẳng về kiến thức và nâng cao tình cảm 
của mình. 
 
3. Nhưng, ôi, con người tiến hóa chậm như thế nào! Anh ta đã sống trên trái đất bao nhiêu thế kỷ mà 
chưa đạt được sự hiểu biết về sứ mệnh thiêng liêng và vận mệnh thực sự của mình? Anh ta đã không 
thể khám phá ra bên trong mình tinh thần, không bao giờ chết vì nó có sự sống vĩnh cửu; Anh ta 
không biết làm thế nào để sống hòa hợp với nó, và anh ta cũng không nhận ra quyền và tinh thần của 
mình, bị tước mất quyền của  mình, đã không phát triển những món quà của mình và bị đình trệ. (15, 
24) 
 
4. Con người, khi xa cách với việc hoàn thành Luật pháp của Ta, đã tạo ra các ý tưởng, lý thuyết, tôn 
giáo và các học thuyết đa dạng, nhân loại chia rẽ và nhầm lẫn, buộc tinh  thần của nó vào chủ nghĩa 
duy vật và ngăn cản nó tự do đi lên. Tuy nhiên, ánh sáng của Chúa Thánh Thần soi sáng tất cả mọi 
người, cho họ thấy con đường của sự sống đích thực, nơi chỉ có một người hướng dẫn, là lương tâm. 
(46, 44) 
 
5. Một người duy vật chỉ yêu cuộc sống của con người, nhưng nhận ra rằng nó là phù du, Anh ta cố 
gắng để sống nó cách mãnh liệt. 
 
6. Khi những kế hoạch hoặc tham vọng của anh ta không được thực hiện, hoặc khi nỗi đau dưới hình 
thức nào đó làm anh ta ngạc nhiên, anh ta trở nên tuyệt vọng, báng bổ và nguyền rủa số phận của 
mình, đổ lỗi cho việc anh ta không nhận được sự đáp trả mà anh ta tin rằng anh ta có quyền. 
 
7. Họ là những linh hồn yếu đuối trong các hình thức vật chất, cứng đầu; họ là những sinh vật nhỏ bé 
về mặt đạo đức, những người được kiểm tra theo nhiều cách, để khiến họ hiểu được giá trị đích thực 
của các hành vi mà theo chủ nghĩa duy vật của họ, họ gán cho những hành động với công đức nhỏ bé. 
 
8. Ôi, những người theo chủ nghĩa duy vật muốn sửa đổi số phận của họ thế nào! Họ muốn tất cả 
được thực hiện theo ý tưởng và ý chí của họ. (258, 48 - 50)  
 
 
 



9. Bây giờ các con có thể hiểu rằng, nếu Ta luôn thể hiện bản thân mình trong trí tuệ của Ta đối với 
con người, thì đó là giải thoát những linh hồn bị giam cầm bởi sự hiểu biết hạn chế. 
 
10. Thậm chí trong thời gian này, vẫn tồn tại những tâm trí chậm chạp và không có cảm hứng. Trong 
thời đại mà con người đã sở hữu những bộ óc sáng suốt, được làm sạch bởi sự tiến hóa, nhiều người 
vẫn nghĩ và sống như họ đã làm trong thời đại nguyên thủy. 
 
11. Những người khác đã đạt được những tiến bộ lớn trong khoa học, nhưng bao bọc bản thân trong 
sự phù phiếm và ích kỷ, và tin rằng họ đã đạt đến đỉnh cao của trí tuệ. Họ đang bị đình trệ trên con 
đường tiến hóa tâm linh của họ. (180, 32 - 33) 
 
12. Nếu con người sống tỉnh táo với cuộc sống cao hơn, tồn tại và rung động bên trên họ, và nếu họ 
biết cách đặt câu hỏi về tinh thần, họ sẽ tránh được nhiều vấp ngã, và tự cứu mình khỏi nhiều vực 
thẳm; nhưng họ dành cả đời để hỏi những người làm khoa học, những người đã nghiên cứu bản chất 
vật chất nhưng không thể giải quyết những câu hỏi và sự không chắc chắn của họ. Họ không biết đời 
sống tâm linh, bởi vì bên trong họ, tinh thần của họ đã rơi vào giấc ngủ. 
 
13. Tinh thần của nhân loại cần phải thức tỉnh, để nó có thể tự tìm thấy và khám phá những món quà 
đã được trao cho nó để giúp trong cuộc đấu tranh của nó. 
 
14. Ngày nay, con người giống như một chiếc lá khô nhỏ, rơi xuống từ cây sự sống và chịu sự thương 
xót của gió, phải chịu một ngàn rắc rối, yếu đuối trước các yếu tố của Thiên nhiên, nhỏ bé và mong 
manh trước khi chết. Khi anh ta đã có thể khiến trái đất thống trị của anh ta như một hoàng tử được 
Ta gửi đến để hoàn thiện bản thân trên thế giới. (278, 4 - 6) 
 
15. Thời điểm phán xét, trong đó Ta sẽ hỏi một số người; tại sao các con lại từ chối Ta, và những 
người khác, tại sao các con lại bắt bớ Ta, đã đến. Có phải anh ta không thể xâm nhập chính mình, có 
quyền từ chối sự tồn tại của Vương quốc của Ta? Không biết sự thật của Ta khác với việc không biết 
về điều gì đó mà các con có thể thụ thai; Ta nói với các con rằng, sự thiếu hiểu biết của các con rất 
phong phú và sự kiêu ngạo của các con rất vĩ đại.  
 
16. Trong thực tế, Ta nói với các con, rằng bất cứ ai từ chối Thiên Chúa và Vương quốc của mình đã từ 
chối chính mình. Người muốn tự mình lấy sức mạnh, tin tưởng tuyệt đối và cảm thấy tự hào vì có thể 
trở nên vĩ đại mà không cần đến Thiên Chúa, sẽ có những bước ngắn trong thế giới này, anh ta sẽ sớm 
lạc lối, và những đau khổ của anh ta sẽ rất vĩ đại.  
 
17. Đâu là người thực sự khôn ngoan?  
 
18. Để biết là cảm nhận sự hiện diện của Ta; biết là để cho mình được hướng dẫn bởi ánh sáng của Ta 
và làm theo Thánh Ý của Ta; biết là hiểu Luật; biết là yêu (282, 19 – 22) 
 
19. Hôm nay, sự thiếu hiểu biết về tâm linh của các con lớn, đến nỗi khi các con nhớ đến những người 
đã ra đi qua Thế Giới bên kia, các con nói, tội nghiệp người đó. Anh ta đã chết và phải bỏ lại tất cả và 
ra đi mãi mãi. 
 
 
 



20. Nếu các con đã chỉ biết với lòng trắc ẩn, mà linh hồn đó nhìn các con từ thế giới  tâm linh, khi họ 
nghe các con nói như thế. Đáng tiếc là những gì họ cảm thấy cho các con khi họ phải đối mặt với sự 
thiếu hiểu biết của các con, vì nếu các con có thể nhìn thấy họ, mặc dù chỉ trong chốc lát, các con sẽ 
không nói nên lời, kinh ngạc trước sự thật. (272, 46 - 47) 
 
21. Các con đã được ban cho giá trị lớn đối với những thứ vật chất hơn những gì họ thực sự có, và 
ngược lại bây giờ các con muốn biết không có gì thuộc về tâm linh; tình yêu của các con đối với thế 
giới đã trở nên, đến nỗi các con phải vật lộn để bỏ qua tất cả những gì đề cập đến tâm linh càng nhiều 
càng tốt, bởi vì các con tin rằng kiến thức cản trở sự tiến bộ của mình trên trái đất.  
 
22. Ta nói với các con rằng, kiến thức về tâm linh không cản trở sự tiến bộ về mặt đạo đức hay khoa 
học của con người. Trái lại, ánh sáng đó tiết lộ cho con người một kênh kiến thức vô tận mà hiện nay 
khoa học của anh ta chưa biết đến. 
 
23. Chừng nào con người còn tự nâng mình lên nấc thang tâm linh, thì anh ta sẽ không thể tiếp cận 
với sự vĩ đại thực sự, sẽ được ban cho anh ta ở đây trong lòng Chúa Cha, bởi niềm hạnh phúc tối cao 
là con của Thiên Chúa, một đứa trẻ xứng đáng với Thần Khí của Ta vì tình yêu, sự nâng cao và trí tuệ 
của anh ta. (331, 27 - 28)  
 
Thiếu Ý Chí để Từ Bỏ, Nỗ Lực và Trách Nhiệm 
 
24. Nếu loài người không cố chấp trong sự thiếu hiểu biết của họ, thì sự tồn tại của họ trên trái đất sẽ 
khác, nhưng con người nổi loạn chống lại các Điều Răn của Ta, từ chối vận mệnh của họ, và thay vì 
hợp tác với Ta trong công việc của Ta, tìm cách trốn tránh lề Luật của Ta để làm theo ý riêng của mình. 
 
25. Ta cũng nói với các con rằng, nếu nhân loại quan sát tất cả các hành động của mình một cách cẩn 
thận, họ sẽ nhận ra cách họ nổi loạn chống lại Ta ở mỗi bước.  
 
26. Nếu Ta tuôn đổ phước lành của Ta cho con người, họ trở nên ích kỷ; nếu Ta cho phép họ nếm trải 
niềm vui, họ cam kết thái quá; nếu Ta kiểm tra sự dũng cảm của họ để tiết chế tinh thần, họ sẽ phản 
đối; và nếu Ta cho phép chén đắng đến được môi họ để chúng có thể được thanh tẩy, họ sẽ bỏ đạo 
khỏi cuộc sống và cảm thấy mất niềm tin. Nếu Ta đặt lên vai họ gánh nặng của một gia đình lớn, họ 
trở nên tuyệt vọng, và khi Ta nâng đỡ một số người thân yêu của họ từ trái đất, họ buộc tội Ta là bất 
công. 
 
27. Không bao giờ Ta đã thấy các con từ bỏ, không bao giờ Ta nghe các con khen ngợi Danh Ta giữa 
những thử thách của mình, Ta cũng không thấy các con đang cố gắng tham gia vào công việc sáng tạo 
của Ta bằng cuộc sống của mình. (117, 55 - 57) 
 
28. Ta đã đặt sự vĩ đại nơi con người, nhưng không phải là người mà anh ta tìm kiếm trên trái đất. Sự 
vĩ đại mà Ta nói đến là sự hy sinh, tình yêu, sự khiêm tốn và lòng bác ái. Con người liên tục chạy trốn 
khỏi những đức tính, rút khỏi sự vĩ đại thực sự của mình, và từ phẩm giá mà Chúa Cha đã ban cho anh 
ta như con trai của mình. 
 
 
 
 



29. Các con tránh sự khiêm nhường, vì các con tin rằng nó biểu thị sự nhỏ bé. Các con trốn tránh các 
thử thách, bởi vì sự khốn khổ làm các con sợ hãi, mà không nhận ra rằng chúng đến chỉ để giải thoát 
tinh thần của các con. Các con cũng tránh phần tâm linh, bởi vì các con tin rằng bằng cách đào sâu vào 
kiến thức đó, có nghĩa là lãng phí thời gian của mình, không biết rằng các con coi thường một ánh 
sáng vượt trội so với tất cả khoa học của con người. 
 
30. Đó là lý do tại sao Ta nói với các con rằng, có nhiều người, mặc dù họ thề rằng họ yêu mến Ta 
nhưng họ không yêu mến Ta, và nói rằng họ tin Ta mà họ không có niềm tin; họ đã đến để nói với Ta 
rằng họ sẵn sàng đi theo Ta, nhưng họ muốn theo Ta mà không cần vác thập tự giá. Và Ta đã nói với 
họ: Bất cứ ai muốn theo Ta, hãy để anh ta vác thập giá của mình và đi theo Ta. Bất cứ ai ôm lấy thập 
giá của mình bằng tình yêu sẽ lên đến đỉnh Núi nơi anh ta sẽ trút hơi thở cuối cùng trên trái đất này 
để được sống lại với sự sống vĩnh cửu. (80, 37 - 39) 
 
31. Ngày nay, thay vì loại bỏ sự khốn khổ tồn tại ở khắp mọi nơi, con người lại ích kỷ, cố gắng sử dụng 
nó để mang lại lợi ích cho mình. 
 
32. Tại sao con người đã không tìm kiếm một lý tưởng, để giúp anh ta nâng cao cảm xúc và theo đuổi 
những mục tiêu xứng đáng với tinh thần của mình? Đó là bởi vì con người không muốn nhận thức, 
vượt quá nhu cầu vật chất của mình, nghĩa là vượt ra ngoài những đau khổ, thú vui trần thế và khoa 
học vật chất của anh ta. 
 
33. Anh ta dành thời gian của mình trên trái đất để tích lũy sự giàu có và tìm kiếm thú vui, tin rằng, 
một khi anh ta chết, anh ta sẽ không còn tồn tại. 
 
34. Con người, trong niềm kiêu hãnh, không biết gì, thay vì nâng cao và coi mình là con của Thiên 
Chúa, lại hạ xuống đến mức thấp kém, và nếu lương tâm của anh ta nói với anh ta về Thiên Tính và 
đời sống tâm linh, thì anh ta sợ công lý của Thiên Chúa áp đảo mình và anh ta thích làm im lặng tiếng 
nói bên trong đó, chuyển hướng suy nghĩ của anh ta khỏi những cảnh báo đó. 
 
35. Anh ta đã không suy ngẫm về sự tồn tại, cũng như trong điều kiện tinh thần và vật chất của mình. 
Làm sao anh ta có thể hết trở thành bụi và đau khổ khi anh sống và nghĩ như vậy. (207, 18) 
 
36. Giáo Lý của Ta, mà tại mọi thời điểm là lời giải thích của Luật, đã đến với các con như con đường 
ánh sáng, như lối mở an toàn cho tinh thần; Tuy nhiên, những người sử dụng ý chí tự do mà họ đã 
được trao ban, và muốn chọn một con đường cho cuộc sống của họ, luôn luôn chọn con đường duy 
vật sẽ dễ dàng; một số trong số họ từ chối tuyệt đối để nghe những lời kêu gọi của lương tâm của họ, 
điều luôn dẫn đến tâm linh; trong khi những người khác tạo ra các giáo phái và nghi thức để họ có thể 
tin rằng họ đang tiến bước vững chắc trên con đường tâm linh, thì thật ra, cũng tự cao tự đại như 
những người loại trừ Danh Ta và Lời của Ta khỏi cuộc sống của mình. (213, 51)  
 
37. Con đường đã được chuẩn bị và cánh cửa mở ra cho tất cả những ai muốn đến với Ta. 
 
38. Con đường hẹp, từ lâu các con đã biết, rằng không ai trong số các con không biết rằng Luật của Ta 
và Giáo Lý của Ta quá thanh sạch và nghiêm ngặt, đối với bất kỳ ai nghĩ đến việc cải tổ chúng theo sự 
tiện lợi hoặc ý muốn của riêng họ.  
 
 



39 Con đường rộng và khung cửa rộng không chính xác là những con đường dẫn tinh thần của các con 
đến với ánh sáng. Con đường rộng là chủ nghĩa tự do, bất tuân, kiêu ngạo và chủ nghĩa vật chất: con 
đường mà đa số đi theo tìm cách chạy trốn khỏi trách nhiệm tinh thần và từ sự phán xét bên trong 
lương tâm của họ.  
 
40. Con đường đó không thể là vô tận, bởi vì nó không đúng cũng không hoàn hảo, và vì, giống như 
mọi thứ của con người, nó bị giới hạn, một ngày nào đó con người sẽ đi đến cuối con đường đó, nơi 
anh ta sẽ dừng lại, kinh hoàng, để nghiêng mình trên vực thẳm, đánh dấu sự kết thúc của con đường 
đó. Sau đó là khi sự hỗn loạn sẽ xuất hiện trong trái tim của những người từ lâu đã đi chệch khỏi con 
đường thực sự. 
 
41. Trong một số người sẽ có sự ăn năn, vì mục đích nào họ sẽ tìm đủ ánh sáng để tự cứu mình; ở 
những người khác sẽ nảy sinh sự nhầm lẫn khi phải đối mặt với một kết thúc mà họ cho là không công 
bằng và vô lý; ở những người khác sẽ có sự báng bổ và nổi loạn, nhưng thực sự Ta nói với các con, đó 
sẽ là khởi đầu của sự trở lại với ánh sáng. (333, 64 - 68) 
 
Sự Đau Khổ về Tâm Linh của Con Người 
 
42. Ta đã không bị nhầm lẫn trong những gì Ta đã làm; con người chắc chắn đã lầm đường và sự tồn 
tại của anh ta, nhưng chẳng bao lâu nữa, anh ta sẽ trở về với Ta như đứa con hoang đàng đã phung 
phí hết gia tài. 
 
43. Với khoa học của mình, anh ta đã tạo ra một thế giới mới, một vương quốc giả. anh ta đã lập ra 
luật, anh ta đã thiết lập ra ngai vàng của mình và đã chiếm đoạt cho mình một vương miện và quyền 
trượng. Nhưng sự thoáng qua và lừa dối là tuyệt vời của mình thế nào! Một cơn gió nhẹ của công lý 
của Ta là đủ để nền tảng của họ bị lung lay và tất cả đế chế của họ sụp đổ. Tuy nhiên, vương quốc của 
hòa bình, công lý và tình yêu, rất xa với trái tim của nhân loại, người đã không thể chinh phục nó. 
 
44. Niềm vui và sự thỏa mãn, mà công việc của họ cung cấp cho con người, là sự hư cấu. Trong lòng 
họ có nỗi đau, sự bất an và thất vọng, ẩn giấu đằng sau mặt nạ nụ cười của họ. 
 
45. Đây là những gì đã được thực hiện với sự tồn tại của con người, và liên quan đến đời sống tinh 
thần và luật lệ chi phối anh ta, họ đã bị bóp méo, quên rằng cũng có những lực và các yếu tố làm sống 
động tinh thần mà con người nên tiếp xúc để chịu đựng những thử thách và cám dỗ, và chịu đựng tất 
cả những trở ngại và thất vọng dọc theo con đường đi lên của mình hướng tới sự hoàn hảo. 
 
46. Ánh sáng đó từ vô hạn đến mọi linh hồn không bắt nguồn từ mặt trời; sức mạnh mà tinh thần 
nhận được từ Thế Giới bên kia không phải là sự phát ra từ trái đất; đài phun nước của tình yêu, sự 
thật và sức khỏe làm dịu cơn khát kiến thức về tinh thần không phải là nước biển hay suối của các 
con. Môi trường xung quanh các con không chỉ là vật chất, nó là sự phát ra, hơi thở và cảm hứng mà 
tinh thần con người nhận được trực tiếp từ Đấng Tạo Hóa của mọi thứ, từ Đấng đã tạo ra sự sống và 
chi phối nó bằng những quy luật hoàn hảo và bất biến của Ngài.  
 
47. Nếu con người đặt một chút thiện chí để trở lại con đường của sự thật, họ sẽ ngay lập tức cảm 
thấy như một sự khích lệ của sự âu yếm bình an. Nhưng tinh thần, khi nó trở thành vật chất thông qua 
ảnh hưởng của vật chất, chịu thua trong các cuộc chiến của nó, và thay vì là chúa tể của cuộc sống 
này, người lái tàu hướng dẫn con tàu của mình, trở thành nô lệ của khuynh hướng và xu hướng của 
con người và bị bỏ rơi giữa chừng của những cơn bão. 



48. Ta đã nói với các con, rằng tinh thần là trước xác thịt, vì cơ thể là trước quần áo. Cơ thể mà các 
con sở hữu chỉ đơn thuần là một thời trang trôi qua của tinh thần. (80, 49 - 53) 
 
49. Ôi, ước chi tất cả những người muốn nhìn vào ánh sáng được sinh ra trong thời đại này, thì sẽ có 
bao nhiêu hy vọng trong lòng! Nhưng họ ngủ, thậm chí không biết làm thế nào để nhận được ánh 
sáng gửi cho họ mỗi ngày bởi mặt trời, thứ ánh sáng đầu tiên đó, giống như một hình ảnh của ánh 
sáng rạng rỡ của Đấng Tạo hóa. 
 
50. Mặt trời âu yếm các con và đánh thức các con về cuộc đấu tranh hàng ngày, không có con người, 
ai là người có cảm giác trước những vẻ đẹp của sự sáng tạo, dừng lại một vài phút để cảm ơn Ta. Vinh 
quang có thể vượt qua họ mà không cần họ nhận ra điều đó, vì họ luôn thức tỉnh bận tâm, quên cầu 
nguyện để tìm kiếm sức mạnh tâm linh trong Ta. 
 
51. Họ cũng không tìm kiếm năng lượng cho vật liệu trong các nguồn do Thiên nhiên cung cấp. Tất cả 
chạy xung quanh một cách vội vã, không biết chính xác nơi họ sẽ đi, và chiến đấu, mà không hiểu tại 
sao, trong cuộc đấu tranh mù quáng và điếc, vô cảm mà họ đã làm cho tinh thần của họ trở nên vật 
chất hoá và ích kỷ. 
 
52. Với quy luật của tinh thần, là ánh sáng của cuộc sống, giờ đã bị lãng quên, con người hủy diệt, giết 
nhau và ăn cắp bánh từ tay nhau mà không nghe thấy tiếng nói của lương tâm, mà không dừng lại để 
xem xét hành động của họ, và không dừng lại để suy ngẫm. 
 
53. Tuy nhiên, nếu có ai đó hỏi họ đánh giá cuộc sống của họ như thế nào, họ sẽ trả lời ngay rằng, 
trong quá khứ chưa bao giờ ánh sáng tỏa sáng rực rỡ như vậy trong cuộc sống của con người, và khoa 
học chưa bao giờ tiết lộ nhiều bí mật như vậy. Nhưng họ sẽ phải nói tất cả những điều này đang giữ 
một mặt nạ hạnh phúc trước mặt họ, vì trong thâm tâm họ sẽ che giấu tất cả nỗi đau và sự khốn khổ 
về tinh thần. (104, 33 - 34) 
 
54. Ta đã gửi linh hồn để tái sinh trên trái đất và trở thành con người để nó trở thành hoàng tử và 
chúa tể trên tất cả những gì tồn tại, không phải là nô lệ, nạn nhân hay người ăn xin, như Ta thấy bây 
giờ. Con người là nô lệ cho nhu cầu của anh ta, những đam mê, tật xấu và sự thiếu hiểu biết của anh 
ta. 
 
55. Anh ta là nạn nhân của sự đau khổ, những vấp ngã của anh ta và những thăng trầm mà việc anh ta 
không nâng cao tinh thần khiến anh ta phải đi qua trái đất. Anh ta là một người ăn xin, vì không biết 
một phần của gia sản tương ứng với anh ta trong cuộc sống, anh ta không biết mình là chủ sở hữu của 
những gì, và hành động như không có gì thuộc về anh ta. 
 
56. Điều cần thiết là nhân loại này được thức tỉnh để bắt đầu nghiên cứu cuốn sách về đời sống tâm 
linh, và truyền ý tưởng đó từ thế hệ này sang thế hệ khác, để sớm thôi, hạt giống phước lành sẽ nảy 
sinh, trong đó Lời của Ta sẽ được ứng nghiệm. 
 
57. Ta đã nói với các con rằng, một ngày nào đó nhân loại sẽ đạt đến tâm linh, và sẽ biết cách sống 
hòa hợp với tất cả những gì đã được tạo ra, và cùng nhau hòa hợp trong trái tim, tinh thần và sự hiểu 
biết. (305, 8 - 11) 
 
Hành Vi Sai của Thế Gian và Những Hậu Quả của Nó 
 



58. Khi Ta thấy những người đã chiếm đóng trong các cuộc chiến, họ giết hại lẫn nhau để chiếm hữu 
sự giàu có của thế giới, Ta không thể không tiếp tục so sánh loài người với những đứa trẻ chiến đấu 
với các vật vô giá trị. Con người vẫn là những đứa trẻ chiến đấu cho một chút quyền lực hoặc vàng 
bạc. Những tài sản này có ý nghĩa gì so với những đức tính quý giá của những người khác? 
 
59. Các con không thể so sánh con người chia rẽ các dân tộc bằng cách gieo hận thù trong lòng họ, đối 
với anh ta là người tận hiến cuộc đời mình để gieo hạt giống của tình huynh đệ phổ quát. Các con 
không thể so sánh anh ta là người tiếp tục gây ra đau khổ cho anh em mình, với anh ta là người hiến 
dâng cuộc đời mình để làm giảm nỗi đau của những người đồng loại.  
 
60. Mọi người đều mơ ước một ngai vàng trên trái đất, mặc dù ngay từ đầu họ đã thấy một ngai vàng 
nhỏ bé có giá trị như thế nào.  
 
61. Ta đã đề nghị cho các con một vị trí trong vương quốc của Ta, nhưng rất ít người đã chấp nhận; họ 
không muốn hiểu rằng chủ đề nhỏ nhất của Thiên Đàng lớn hơn vị vua mạnh nhất trên trái đất.  
 
62. Con người vẫn còn là trẻ con, nhưng thử thách lớn mà các phương pháp tiếp cận sẽ khiến họ 
chuyển từ giai đoạn trứng nước đến khi trưởng thành trong một thời gian rất ngắn và với lợi ích của 
trải nghiệm đó, họ sẽ kêu lên: Lạy Chúa Giêsu, Cha đã nói đúng. Chúng ta hãy tham gia cùng Ngài. 
(111, 3 - 7) 
 
63. Con người tìm kiếm sự bất tử trên thế giới, cố gắng tiếp cận nó thông qua các công việc vật chất, 
bởi vì mặc dù vinh quang trần thế là phù du, nhưng nó là hữu hình; họ quên mất vinh quang của tinh 
thần, vì họ nghi ngờ sự tồn tại của sự sống đó. Chính sự thiếu niềm tin và tâm linh đã đặt một bức 
màn hoài nghi lên đôi mắt của con người. (128, 45) 
 
64. Sự tiến hóa của loài người, với sự tiến bộ của khoa học và nền văn minh của nó, chưa bao giờ có 
mục tiêu là sự nâng cao tinh thần, đó là cao nhất và cao quý nhất của những gì tồn tại trong con 
người. Khát vọng, tham vọng và khao khát của anh ta, luôn là mục tiêu của anh trong thế giới này. 
Chính tại đây, họ đã tìm kiếm sự khôn ngoan, ở đây họ đã tích lũy được kho báu, và ở đây, họ đã theo 
đuổi niềm vui, danh tiếng, giải thưởng, quyền hạn và sự khen ngợi. Họ đã mong muốn tìm thấy vinh 
quang của họ ở đây. 
 
65. Đó là lý do tại sao Ta nói với các con rằng, trong khi Thiên nhiên tiến lên từng bước, mà không 
ngừng, quy luật không ngừng tiến hóa về sự tinh tế, hướng tới sự hoàn hảo, con người vẫn ở lại, đứng 
yên và vì lý do đó, anh ta gặp rắc rối trên trái đất, vì lý do đó anh ta có những thử thách, những vấp 
ngã và những cú đánh mà anh ta tìm thấy trên đường. (277, 42)  
 
66. Ta muốn các con có những khát khao và tham vọng, và các con mơ ước trở nên vĩ đại, mạnh mẽ 
và khôn ngoan, nhưng trong hàng hóa vĩnh cửu của tinh thần.  
 
67. Để đạt được những hàng hóa đó, đòi hỏi tất cả các đức tính, như: từ thiện, khiêm tốn, tha thứ, 
kiên nhẫn và cao thượng; trong một từ: tình yêu. Và tất cả những đức tính này nâng cao, thanh lọc và 
hoàn thiện tinh thần. 
 
 
 



68. Trong thế giới nhỏ bé này, trong ngôi nhà phù du này, con người, để trở nên vĩ đại, mạnh mẽ, giàu 
có và khôn ngoan, đã phải ích kỷ, báo thù, tàn nhẫn, thờ ơ, vô nhân tính và tự hào; và tất cả những 
điều này đã phải dẫn anh ta về phía đối diện, với sự thật, tình yêu, hòa bình, và sự khôn ngoan và 
công bằng thực sự. (288, 32) 
 
69. Khi con người thấy mình thuộc tâm linh, là khi họ cảm thấy mình có sự hiện diện của Chúa Cha, 
nhưng trong khi họ không biết họ là ai và họ đến từ đâu, họ cảm thấy Ta trở nên xa cách, kỳ lạ và 
không thể tiếp cận . 
 
70. Chỉ khi thức tỉnh, linh hồn mới có thể vào vương quốc của sự thật; con người không thể biết điều 
đó chỉ bằng khoa học. 
 
71. Ta thấy rằng con người mong muốn có kiến thức, vinh quang, sức mạnh, giàu có và quyền lực; Ta 
đến để cung cấp cho họ phương tiện để đạt được tất cả những điều này, nhưng về bản chất, sự thật 
tâm linh của họ, không phải theo những cách hời hợt và nghệ thuật của thế giới, không phải trong sự 
phù du hay lừa dối. 
 
72. Khi con người trao thân cho vật chất, giam mình trong một không gian nhỏ bé của một thế giới 
như các con, anh ta bần cùng hóa, giới hạn và áp bức tinh thần của mình; Sau đó, không có gì cho anh 
ta ngoài những gì anh ta biết và sở hữu. Sau đó, điều cần  thiết là anh ta mất tất cả để anh ta có thể 
mở mắt trước sự thật, và một khi đã bị thuyết phục về lỗi lầm của mình, hãy đưa ánh mắt trở về cõi 
vĩnh hằng. (139, 40 - 43) 


