
TTT/49 - CHÚC THƯ THỨ BA Ch.49 - Tôn Giáo và Công Lý 
 
Những điều Mặc Khải của Chúa Giêsu Kitô 
 
Không có Tôn Giáo hay Giáo Phái Nào là Xác Thực 
 
Vì vậy, Đức Chúa phán: 
 
1. Ta không đến để đánh thức chủ nghĩa cuồng tín tôn giáo ở con người; Giáo Lý của Ta rất xa với việc 
giảng dạy của các giáo sĩ giả dối. Ta muốn cải cách đức tin, lòng bác ái và về tâm linh. Sự cuồng tín là 
một tấm màn bịt mắt của bóng tối, một niềm đam mê điên rồ, nó thật u ám. Hãy theo dõi để hạt 
giống xấu không xâm nhập vào lòng của các con và hãy cẩn thận, vì sự cuồng tín đôi khi có sự xuất 
hiện của tình yêu. 
 
2. Biết rằng trong thời đại này, bóng tối đã xâm chiếm loài người. Hãy xem làm thế nào, mặc dù các 
dân tộc ngoại giáo đã biến mất khỏi trái đất và phần lớn nhân loại tuyên xưng để tôn thờ Thiên Chúa 
thực sự, con người không nhận biết hoặc yêu mến Ta. Những cuộc chiến của họ, sự thù hận và sự 
thiếu hòa hợp của họ là bằng chứng cho thấy họ vẫn không cho phép Ta sống trong lòng họ. 
 
3. Cơn lốc vĩ đại đang đến gần bóng tối của sự cuồng tín tôn giáo và thờ ngẫu tượng, và phải thanh tẩy 
sự thờ phượng tâm linh của nhân loại này. Khi công việc đó được hoàn tất, cầu vồng hòa bình sẽ tỏa 
sáng trong sự vô tận. (83, 60 - 62) 
 
4. Trên trái đất, Ta đã cho phép các tôn giáo tồn tại; chúng là những con đường của tinh thần dẫn đến 
Thiên Chúa. Mỗi tôn giáo dạy về sự công bình và tình yêu, và cũng tôn vinh việc từ thiện, bởi vì nó 
chứa ánh sáng của sự thật. Khi bên trong chúng, con người suy đồi và biến thành điều ác vốn ban đầu 
đã là tốt, thì con đường trở nên lạc lõng giữa chủ nghĩa duy vật và tội lỗi. 
 
5. Đó là lý do tại sao Ta đến trong thời gian này: để cho các con thấy một lần nữa Sự ngự đến của Ta, 
đó là cách thức, bản chất và Luật pháp; để các con tìm kiếm Luật này, cả đèn hiệu và ngôi sao, vượt ra 
ngoài các hình thức và nghi thức, vượt trên tất cả những gì là con người. Người tìm kiếm Ta như vậy, 
là một nhà tâm linh. (197, 10 - 11) 
 
6. Không ai bị hư mất; một số sẽ đến sớm hơn trên con đường Ta đã chỉ cho các con, trong khi những 
người khác đến sau trên những con đường mà họ đang đi theo. 
 
7. Trong bất kỳ tôn giáo nào, con người có thể thực hiện những giáo huấn cần thiết để làm cho mình 
tốt hơn lên, nhưng khi họ không làm điều này, họ đổ lỗi cho tôn giáo mà họ tuyên bố và tiếp tục như 
họ vẫn luôn có. 
 
8. Mỗi tôn giáo là một con đường, một số hoàn hảo hơn những tôn giáo khác, nhưng tất cả đều dẫn 
các con đến điều tốt và cố gắng để đến với Chúa Cha. Nếu có điều gì đó trong tôn giáo mà các con biết 
không thỏa mãn mình, đừng mất niềm tin vào Ta; đi trên con đường bác ái và các con sẽ được cứu, vì 
con đường của Ta được chiếu sáng bởi đức hạnh của tình yêu. (114, 43) 
 
 
 



9. Các tôn giáo là những sự thật nhỏ dẫn các linh hồn đến con đường thực sự, mà qua đó họ có thể 
thăng thiên, từng bước một để đến với Ta. Trong khi con người tuyên xưng những đức tin khác nhau 
trên trái đất, họ bị chia rẽ, nhưng khi họ đi theo con đường của tình yêu và sự thật, họ sẽ tham gia và 
đồng nhất với ánh sáng duy nhất đó, vì Sự Thật chỉ là một. 
 
10. Sự thống nhất của các tôn giáo sẽ xảy ra khi tinh thần của nhân loại đã vượt lên trên chủ nghĩa duy 
vật, truyền thống, định kiến và cuồng tín; vì sau đó, con người sẽ hợp nhất về mặt thuộc tâm linh 
trong một sự thờ phượng duy nhất: làm điều tốt vì tình yêu của Thiên Chúa và đồng loại. Khi đó, nhân 
loại sẽ bước vào thời kỳ hoàn thiện chính nó. 
 
11. Sự chia rẽ tâm linh của con người tồn tại, bởi vì một số người đã nắm được một nhánh và những 
người khác là một nhánh khác. Có nhiều nhánh, nhưng chỉ có một cây; Tuy nhiên, con người không 
muốn hiểu những lời dạy của Ta theo cách này, và những tranh chấp làm sâu sắc và mở rộng sự khác 
biệt. Mỗi người tin rằng anh ta sở hữu sự thật, mỗi người tin là mình đúng; Tuy nhiên, Ta nói với các 
con rằng, trong khi các con nếm trái cây chỉ bằng một nhánh mà không biết trái của những cành khác, 
các con sẽ không nhận ra rằng, tất cả trái cây đều đến từ cùng một cây Thần Thánh, mà sự kết hợp 
của chúng tạo thành sự thật tuyệt đối. 
 
12. Đừng tin rằng Thầy đề cập đến tôn giáo khác nhau các hình thức thờ phượng bên ngoài, khi nói 
chuyện với các con theo cách này, nhưng theo các nguyên tắc cơ bản mà mỗi người đặt trên. 
 
13. Cơn gió mạnh thổi trước một cơn bão đã bắt đầu được cảm nhận; Những cơn gió của nó, khi đập 
vào cây, sẽ khiến một số quả bị rơi xuống và được thử bởi những người đã chưa từng biết đến chúng. 
 
14. Sau đó, họ sẽ nói: ‘Chúng tôi đã sai lầm và mù quáng như thế nào, khi đã bị cuốn đi bởi sự cuồng 
tín của mình, chúng tôi đã từ chối bất kỳ loại trái cây nào do anh em chúng tôi đã cung cấp, chỉ vì 
chúng đã không được biết đối với chúng tôi’.  
 
15. Một phần ánh sáng của Ta nằm trong mỗi số đông người, trong mọi cộng đoàn. Không để cho ai 
tự hào rằng họ sở hữu tất cả sự thật. Hiểu rằng nếu các con muốn thâm nhập sâu hơn vào cõi vĩnh 
hằng, nếu các con muốn vượt xa khỏi nơi các con đang ở, nếu các con muốn biết thêm về Ta và chính 
mình, trước tiên các con phải tham gia kiến thức của người này với người khác, v.v. Từ sự hài hòa đó 
sẽ tạo ra ánh sáng rõ ràng và thuần khiết mà các con đã tìm kiếm trên thế giới, nhưng không bao giờ 
có thể tìm thấy. 
 
16. Hãy yêu thương nhau. Đó là câu châm ngôn, Điều răn tối cao của Ta đối với con người, không 
phân biệt tín ngưỡng hay tôn giáo. 
 
17. Tiếp cận nhau thông qua câu châm ngôn đó, và các con sẽ thấy Ta có mặt trong mỗi người các 
con. (129, 36 - 41) 
 
Sự Đối Nghịch của các Tôn Giáo để Phát Triển 
 
18. Con người đã lo lắng về cuộc sống của mình hơn là cuộc sống tinh thần của họ, thường, ngay cả 
khi biết rằng, con người là phù du và vĩnh cửu về mặt tinh thần. Đó là lý do tại sao trong khi thúc đẩy 
nền văn minh và khoa học của họ, những người của tâm linh trì trệ, ngủ gật trong các tôn giáo của họ. 
 



19. Quan sát từng tôn giáo từng người một, và các con sẽ thấy rằng không có gì cho thấy bằng chứng 
về sự tiến hóa, phát triển hoặc hoàn thiện chính nó; [nhưng] mỗi người được tuyên bố là sự thật cao 
nhất, và những người tuyên xưng nó, tin rằng thông qua nó, họ tìm thấy và biết tất cả, không có nỗ 
lực để tiến về phía trước. 
 
20. Những điều mặc khải của Thiên Chúa, Luật của Thiên Chúa, Giáo Lý của Ta và những biểu hiện của 
Ta đã khiến các con hiểu ngay từ đầu rằng, con người là một đối tượng của sự tiến hóa. Tại sao sau đó 
tôn giáo của các con không đưa ra chứng cớ hoặc bằng chứng về sự thật này? 
 
21. Ta nói cho các con biết, rằng một Giáo Lý đánh thức tinh thần, cho nó ánh sáng, phát triển nó và 
tiết lộ những gì nó chứa đựng, nâng nó lên mỗi khi nó vấp ngã, và giữ cho nó tiến lên không ngừng: 
một Giáo Lý như vậy được truyền cảm hứng bởi sự thật. Và đó không phải là những gì giáo huấn của 
Ta đã tiết lộ cho các con trong mọi Kỷ Nguyên sao? 
 
22. Tuy nhiên, về mặt tâm linh, các con đã đứng yên trong một thời gian dài, bởi vì các con đã lo lắng 
về những điều chạm đến cuộc sống của mình trên trái đất, hơn là  những điều tương ứng với tinh 
thần của mình. Nhưng để không từ bỏ hoàn toàn tâm linh, các con đã thực hiện các tôn giáo theo 
cách mà chúng hoàn toàn không cản trở sứ vụ, nhiệm vụ và công việc của mình trên trái đất.  
 
23. Và vì vậy, tuân thủ truyền thống tôn giáo đó, các con tưởng tượng mình đang hoàn thành nghĩa vụ 
với Thiên Chúa; các con cố gắng làm dịu đi lương tâm của mình và tin rằng mình đang đảm bảo con 
đường nhỏ đến Vinh quang. 
 
24. Nhân loại thật vô thức như thế,! Khi nào các con sẽ thức dậy với thực tế? Các con có nhận ra rằng 
việc tuân thủ các tôn giáo của mình không mang lại điều gì cho Ta hay cho tinh thần của chính các con 
không?  
 
25. Khi các con rời khỏi nhà thờ và đền thờ của mình và nói: ‘Tôi đã tuân thủ các quy tắc với Thiên 
Chúa’, các con đã phạm một lỗi lớn, bởi vì các con tin rằng các con đã đến để tặng Ta một cái gì đó, 
trong khi thực tế các con nên nhận ra rằng mình không có gì để dâng cho Ta, và có nhiều thứ để nhận 
từ Ta, cũng như cho chính mình. 
 
26. Các con tin rằng việc tuân theo Luật chỉ giới hạn ở những nơi đó, và đó là một lỗi nghiêm trọng 
khác, bởi vì những nơi đó nên là trường học mà các môn đệ học để họ có thể đưa những bài đã học 
vào thực hành trong suốt cuộc đời của họ: đó là tuân thủ đúng pháp Luật. (265, 22 - 27) 
 
Mối Quan Hệ giữa Tôn Giáo và Khoa Học 
 
27. Ngay từ đầu, các sứ giả của Luật và Giáo Lý của tinh thần đã xem con người của khoa học như là 
một kẻ thù, và những trận chiến lớn đã diễn ra giữa họ. Đã đến lúc Ta nói điều gì đó về những tranh 
cãi này. 
 
28. Ta đã tạo ra thế giới này để phục vụ như một nơi ở tạm thời cho các linh hồn được nhập thể, 
nhưng trước khi họ được đến để sinh sống trong nó, Ta đã chuẩn bị cho họ những món quà của lương 
tâm, sự hiểu biết và ý chí. 
 
 



29. Ta đã biết trước vận mệnh và sự tiến hóa của các sinh vật của Ta, và đã gửi trên trái đất, trong 
ruột, trên bề mặt và trong bầu khí quyển của nó, tất cả các yếu tố cần thiết để bảo vệ, duy trì, phát 
triển và thậm chí là sự hưởng thụ của các chúng sanh. Và để con người có thể khám phá những bí mật 
của thiên nhiên như một nguồn sống, Ta đã cho phép trí thông minh của anh ta được thức tỉnh. 
 
30. Vì vậy, nguyên tắc của các ngành khoa học đã được tiết lộ cho con người, một món quà mà tất cả 
[các con] sở hữu, mặc dù luôn có một số có năng lực lớn hơn mà nhiệm vụ của họ là phải vật lộn với 
thiên nhiên các bí mật về lực và các yếu tố của nó cho hạnh phúc và niềm vui của nhân loại.  
 
31. Ta cũng đã gửi những linh hồn vĩ đại đến trái đất để tiết lộ đời sống tinh thần cho các con, thứ 
được tìm thấy trên thiên nhiên, ngoài khoa học. Bằng những mặc khải đó, các con đã cảm nhận được 
một Sinh Vật Toàn Năng, Đấng Tạo Hóa, Toàn Năng và toàn diện, Đấng dành cho con người một sự 
tồn tại sau khi chết, một sự sống vĩnh cửu cho linh hồn.  
 
32. Tuy nhiên, vì một số người mang sứ mệnh tâm linh và những người khác làm khoa học, họ đã nổi 
lên để tranh đấu với nhau trong mọi thời đại, tôn giáo và khoa học, luôn luôn là kẻ thù. 
 
33. Hôm nay Ta nói cho các con biết, rằng tinh thần và vật chất không phải là lực đối lập nhau; sự hài 
hòa phải tồn tại giữa chúng. Những tiết lộ tâm linh của các con là ánh sáng, và những tiết lộ và khám 
phá của khoa học cũng vậy. Tuy nhiên, nếu các con đã nghe, Ta hãy kiểm duyệt công việc của các nhà 
bác học, thì đó là bởi vì nhiều người trong số họ đã lấy năng lượng, các yếu tố và các lực tự nhiên 
chưa được biết cho tham vọng không bị kiểm soát và thống trị trần gian, và cho các mục đích xấu xa 
của sự hủy diệt, sự hận thù và trả thù.  
 
34. Ta nên nói với các con, rằng với những người đã hành động với tình yêu và vì mục đích tốt đẹp 
trong các sứ vụ cuối cùng của họ, với những người đã tôn trọng và khiêm tốn đã thâm nhập vào Bí 
Quyết của Ta, nó đã làm hài lòng Ta để mở ra những Mầu Nhiệm vĩ đại vì lợi ích của con gái của Ta, 
nhân loại. 
 
35. Khoa học, từ khi khởi đầu của thế giới, đã giữ loài người đi trên con đường tiến bộ vật chất, trên 
mỗi bước đi, con người đã tìm thấy những thành quả của khoa học, ngọt ngào với một số người và 
cay đắng với những người khác. 
 
36. Đây là Kỷ Nguyên khi các con phải hiểu rằng, tất cả ánh sáng thuộc về Thần Khí của Ta, và tất cả sự 
sống là từ Thiên Tính của Ta, bởi vì Ta là Bí Quyết: nguồn gốc và khởi đầu của mọi sáng tạo. 
 
37. Những tranh chấp giữa tâm linh và khoa học sẽ biến mất khỏi nhân loại, đến nỗi, tâm linh và khoa 
học sẽ hợp nhất trong một ánh sáng duy nhất để soi sáng con đường của con người đến cõi vô tận. 
(233, 25 - 34) 
 
Sự Cứng Rắn và Bất Công của Tư Pháp Trần Thế 
 
38. Ta đã vô hiệu hóa các luật sai lầm của các con để các con sẽ chỉ bị chi phối bởi những luật được 
hình thành bởi giới Luật của Ta và phù hợp với sự khôn ngoan của Ta. Luật pháp của Ta là về tình yêu, 
và tiếp tục từ Thiên Tính của Ta, chúng không thể thay đổi và vĩnh cửu, trong khi của các con là tạm 
thời và đôi khi tàn nhẫn và ích kỷ. 
 



39. Luật của Cha là của tình yêu, của sự tốt lành; nó giống như một nhựa thơm mang lại sự thoải mái 
và sức mạnh cho tội nhân, vì vậy anh ta có thể chịu trách nhiệm bồi thường cho lỗi lầm của mình. Luật 
tình yêu của Chúa Cha luôn mang đến một cơ hội hào phóng cho kẻ phạm tội để tự tái sinh, trong khi 
luật pháp của các con, ngược lại, làm nhục và trừng phạt kẻ phạm tội, và nhiều khi phạt những người 
vô tội và yếu đuối.   
 
40. Trong công lý của các con có sự cứng rắn, báo thù và thiếu lòng thương xót. Luật của Chúa Kitô là 
sự thuyết phục nhẹ nhàng, công lý vô hạn và sự ngay thẳng tối cao. Chính các con là thẩm phán của 
mình, mặt khác Ta là Người bảo vệ không mệt mỏi của các con; nhưng điều cần thiết là các con phải 
biết, rằng có hai cách chuộc lỗi cho hành vi phạm tội của mình: một là thông qua tình yêu và cách khác 
là qua nỗi đau. 
 
41. Các con tự chọn, vì các con vẫn thưởng thức món quà tự do ý chí. (17, 46 - 48)   
 
42. Ta là Thẩm Phán Thánh Thiêng; Ta không áp dụng bản án lớn hơn tội phạm. Ta tìm, làm sạch nhiều 
người, kẻ tố cáo chính mình trước mặt Ta, nhưng có nhiều người tuyên bố sự trong sạch của họ, 
người mà Ta thấy đồi trụy và tội lỗi. 
 
43. Ôi, công lý của con người thật bất công biết bao! Có bao nhiêu nạn nhân của các thẩm phán xấu 
đang chuộc lỗi cho tội ác của người khác? Có bao nhiêu người vô tội đã nhìn thấy các song sắt của nhà 
tù đóng lại trước mắt họ, trong khi có phải các tội nhân được bước đi tự do mang gánh nặng tội cướp 
bóc và tội phạm vô hình của anh ta không? (135, 2 - 3) 
 
44. Bởi vì công lý của con người là không hoàn hảo, các nhà tù của các con chứa đầy nạn nhân, và giá 
treo cổ của các con dính máu của những người vô tội. Có bao nhiêu tội phạm mà Ta thấy vui hưởng sự 
tự do và sự tôn trọng của thế giới, và đối với bao nhiêu sự đồi bại các con đã đưa lên trong sự sùng 
bái trong ký ức của họ? 
 
45. Ước gì các con chỉ có thể nhìn thấy những sinh linh đó, khi phải đến sống trong thung lũng tâm 
linh, ánh sáng sẽ đến với tinh thần của họ! Thay vì những sự tán thưởng vô dụng và vô nghĩa, các con 
sẽ có thể gửi cho họ những lời cầu nguyện để an ủi họ trong sự hối hận của họ. (159, 44 - 45) 
 
Công Lý của Sự Tự Công Chính Ngạo Mạn của Con Người 
 
46. Hãy để tình yêu là thứ hướng dẫn các con, để các con có thể trở thành những sứ giả thực sự của 
Đấng An Ủi Thánh Thiêng, đối với các con, người chưa bao giờ đã rơi xuống vực thẳm, luôn đổ lỗi, 
luôn phán xét hời hợt và lên án đồng loại mà không hề thương hại; và đó không phải là Giáo Lý của Ta.  
 
47. Nếu, trước khi phán xét, các con nhìn kỹ vào bản thân và khuyết điểm của mình, Ta đảm bảo với 
các con rằng, sự phán xét của các con sẽ được thương xót hơn. Các con coi những người trong tù là 
xấu xa, và nhìn những người trong bệnh viện là bất hạnh. Các con tách mình ra khỏi họ mà không 
nhận ra rằng, họ xứng đáng được vào Vương quốc tình yêu của Ta, và các con không muốn xem xét 
rằng, họ cũng có quyền nhận được những tia nắng mặt trời, được tạo ra để mang lại sự sống và sự ấm 
áp cho tất cả các sinh vật mà không có sự ngoại lệ.  
 
48. Nhiều trong số những sinh vật này bị giam cầm trong những nơi chuộc tội là những tấm gương mà 
nhân loại không muốn nhìn, vì nó biết rằng những gì những tấm gương này phản ánh sẽ nhiều lần là 
một lời buộc tội. (149, 51 - 53)  



Công Lý Trần Gian như một Điều Ác Cần Thiết 
 
49. Công lý được thiết lập trên trái đất không hành động chính đáng; Ta có thể thấy sự thiếu bác ái 
của nó, sự thiếu hiểu biết và sự cứng lòng của nó. Tuy nhiên, mỗi người sẽ nhận được công lý hoàn 
hảo. 
 
50. Ta đã cho phép những thử nghiệm này, khi nào loài người không tuân thủ Luật pháp của Ta, thì họ 
không thực hiện các nhu cầu của mình, trên trái đất sẽ có những người khuất phục trái tim họ, những 
người làm tổn thương họ. 
 
51. Nếu các con tuân thủ, sẽ không cần thẩm phán trong thế giới này, sẽ không có hình phạt, các con 
sẽ không cần chính phủ; mỗi người sẽ biết cách chi phối hành động của chính mình và tất cả sẽ được 
chi phối bởi Ta. Tất cả các con sẽ được truyền cảm hứng bởi Luật pháp của Ta, và hành động của các 
con sẽ luôn có ích, phấn đấu cho tâm linh và tình yêu. 
 
52. Tuy nhiên, nhân loại đã rơi xuống vực sâu của sự vô đạo đức và sự đồi bại; tội lỗi đã làm chủ trái 
tim của con người, và do đó hậu quả. Các con phải rút cạn những chén đắng và chịu đựng sự sỉ nhục 
từ những người anh em có quyền lực trên trái đất. 
 
53. Tuy nhiên, hãy khiêm tốn và kiên nhẫn chịu phán xét; hãy nhớ rằng Ta là Thẩm Phán Hoàn Hảo 
(341, 5) 


