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Những điều Mặc Khải của Chúa Giêsu Kitô 
 
Niềm Tự Hào và Sự Hư Không của Kiến Thức 
 
Vì vậy, Đức Chúa phán: 
 
1. Ta yêu cầu những người của thời gian này, những người coi mình là người tiến bộ nhất trong lịch sử 
thế giới. Các con đã không được tìm thấy, với tất cả tài năng của mình, một cách để làm cho hòa bình, 
mà để đạt được quyền lực và có được sự giàu có, đó không có nghĩa là giết, phá hủy hoặc làm cho 
đồng loại của mình thành nô lệ sao? Các con có tin rằng sự tiến bộ của các con là đúng và có thật khi 
về mặt đạo đức, các con đang lê mình qua vũng bùn, và tinh thần lang thang trong bóng tối không? Ta 
không chiến đấu với khoa học, vì Ta đã truyền cảm hứng cho con người; những gì Ta kiểm duyệt là 
mục đích mà đôi khi các con đặt nó.   
 
2. Nhân loại, con gái của ánh sáng, hãy mở mắt ra; thấy rằng, các con đang sống trong Kỷ Nguyên của 
tâm linh! 
 
3. Tại sao các con quên Ta, và tại sao lại muốn so sánh sức mạnh của mình với Ta? Ta nói cho các con 
biết rằng, ngày mà một học giả với khoa học của anh ta hình thành một sinh linh trong hình ảnh của 
mình và cấp trên anh ta cả tinh thần và lương tâm, Ta sẽ đặt vương trượng của Ta trong tay anh ta. Vụ 
thu hoạch của các con, tuy nhiên, bây giờ sẽ phải khác đi. (125, 16-17) 
 
4. Tại sao đã vẫn luôn có như bây giờ, con người, những người đã học về khoa học, nhân loại, với các 
năng khiếu do Đấng Tạo Hóa đã ban cho họ, có phải sử dụng họ để đấu tranh chống lại hoặc thoái 
thác khoa học Thần Thánh không? Câu trả lời là sự phù phiếm của họ không cho phép họ bước vào Bí 
Quyết của Chúa với sự khiêm nhường và tôn trọng, vì vậy thay vào đó họ tìm kiếm ngai vàng và các 
mục tiêu khác trong thế giới này. (154, 27)  
 
5. Ngày nay, con người cảm thấy mình thật vĩ đại; họ thể hiện tính cách của chính mình, và bối rối khi 
công bố Thiên Chúa, gọi Ngài bằng những tên khác để không thỏa hiệp niềm kiêu hãnh hoặc tự hạ 
mình xuống từ bệ của họ. Đó là lý do tại sao họ gọi Ta là: Trí thông minh vũ trụ, hay là kiến trúc sư của 
vũ trụ, nhưng Ta đã dạy các con nói rằng ‘lạy Cha của con, hoặc là lạy Cha chúng con’, trong Kỷ 
Nguyên thứ hai’. Tại sao con người tin rằng gọi Ta là Cha hạ thấp họ hoặc làm giảm tầm vóc của họ? 
(147, 7) 
 
6. Làm thế nào đến nay con người đã rơi vào chủ nghĩa duy vật, thậm chí đến để từ chối Đấng đã tạo 
ra tất cả. Làm thế nào mà tâm trí con người có thể tự nhầm lẫn như vậy? Làm thế nào khoa học của 
các con có thể từ chối Ta và làm ô nhiễm sự sống và thiên nhiên? Làm sao?    
 
7. Ta ở trong mọi sự sáng tạo mà khoa học của các con khám phá, và trong mọi tác phẩm. Luật của Ta 
thể hiện và tiếng nói của Ta được lắng nghe. Làm thế nào những con người này không cảm thấy, nhìn 
thấy hoặc nghe thấy nó? Có phải là một bằng chứng về sự tiến bộ và văn minh của mình để từ chối sự 
tồn tại của Ta và tình yêu và công lý của Ta không? Sau đó, các con đã không tiến bộ hơn những người 
nguyên thủy, người đã biết cách tìm thấy mọi yếu tố và mọi kỳ quan của thiên nhiên, công việc của 
một Thần Linh khôn  ngoan, chính trực và mạnh mẽ mà họ gán cho tất cả những điều tốt đẹp đang 
tồn tại; và Người mà họ đã tôn thờ cho những điều đó. (175, 72 - 73) 



8. Ta đã đến một lần nữa để trao cho con người Lời của Ta, để họ biết rằng họ không cô đơn, để họ 
thức tỉnh tiếng nói của lương tâm và biết rằng sau cuộc đời này, những kỳ quan thiêng liêng vĩ đại 
đang chờ đợi linh hồn của họ.  
 
9. Ta đã nói chuyện với con người về những điều kỳ diệu đó, và điều đó đã được xác minh bởi anh ta, 
người biết cách cầu nguyện để tiếp xúc với tâm linh, giống như chính anh ta thông qua khoa học, nhìn 
sâu vào các Mầu Nhiệm tự nhiên. Bằng hai con đường đó, tâm trí và tinh thần, càng tìm thấy nhiều, 
họ càng tìm kiếm nhiều hơn. 
 
10. Tuy nhiên, khi nào thì sự học và nghiên cứu của con người sẽ được truyền cảm hứng từ tình yêu? 
Chỉ sau đó, các tác phẩm của anh ta trên thế giới sẽ vững chắc; khi nào họ còn có tham vọng, niềm tự 
hào, chủ nghĩa duy vật và thù hận là động lực của khoa học, con người sẽ còn tiếp tục được kêu gọi 
bởi các yếu tố được tung ra trừng phạt sự liều lĩnh của họ. 
 
11. Có bao nhiêu người đang phẫn nộ bởi sự xấu xa, kiêu hãnh và phù phiếm! Có bao nhiêu người đã 
tự trang bị vương miện, trong khi đang trần truồng và đau khổ về tinh thần. Sự tương phản tuyệt vời 
giữa sự thật của Ta và những gì các con tin là sự thật của mình. (277, 31 - 32, 36) 
 
Những Hậu Quả của Lý Luận Duy Vật 
 
12. Nếu con người cảm thấy một tình yêu đích thực đối với anh em của họ, họ sẽ không phải chịu 
đựng sự hỗn loạn mà trong đó họ tìm thấy chính mình, mọi thứ xung quanh họ sẽ hài hòa và bình yên; 
nhưng họ không hiểu tình yêu thiêng liêng, và họ chỉ muốn sự thật chạm đến tâm trí chứ không phải 
thứ chạm đến trái tim, và ở đó họ có kết quả của chủ nghĩa duy vật của họ: một con người tự cao tự 
đại, giả dối và đầy cay đắng. (14, 42) 
 
13. Đừng trở nên vô ích với những thành quả của khoa học của mình, vì bây giờ trong khi có rất nhiều 
tiến bộ đã đạt được, là khi nhân loại phải chịu đựng nhiều nhất, khi có nhiều đau khổ, bất ổn, bệnh tật 
và chiến tranh tàn phá. 
 
14. Con người vẫn chưa khám phá ra khoa học thực sự, thứ có được thông qua con đường tình yêu. 
 
15. Kìa, sự phù phiếm đã làm các con mù quáng; mỗi quốc gia muốn có những người thông thái vĩ đại 
nhất trên trái đất. Ta thực sự nói với các con rằng, các nhà bác học đã không thâm nhập sâu vào các Bí 
Mật của Chúa. Ta có thể nói với các con rằng, kiến thức mà con người có được về sự sống vẫn còn hời 
hợt. (22, 16 - 18)  
 
16. Các con mong muốn điều gì nhất trên trái đất trong những khoảnh khắc này? Hòa bình, sức khỏe 
và sự thật. Thực sự Ta nói với các con, rằng những món quà này sẽ không được trao cho các con bởi 
khoa học như các con đã tưởng tượng. 
 
17. Con người khôn ngoan hỏi mẹ thiên nhiên, và cô trả lời từng câu hỏi; nhưng không phải lúc nào 
cũng có mục đích cao cả, tình cảm tốt đẹp, hay bác ái đằng sau những câu hỏi này. Con người là 
những người nhỏ bé và ngốc nghếch, những người xé ra từ người mẹ những bí mật của cô ấy và nói ra 
sự thân mật của cô ấy, không phải với mục đích tôn vinh cô ấy, lấy từ vòi của cô ấy những yếu tố để 
làm điều tốt cho nhau, như những người anh em thực sự, nhưng với mục đích tự cao tự đại và đôi khi 
điều ác. 
 



18. Tất cả sự Sáng tạo nói với họ về Ta và tiếng nói của nó là của tình yêu, nhưng có mấy ai có thể 
nghe và hiểu ngôn ngữ đó! 
 
19. Nếu các con cho rằng sự Sáng tạo là một ngôi đền nơi Ta ở, các con không sợ rằng Chúa Giêsu sẽ 
xuất hiện ở đó cầm một cây roi để xua đuổi những người buôn bán và những kẻ báng bổ đó sao? (26, 
34 37)  
 
20. Ta đã tiết lộ cho con người món quà của khoa học là ánh sáng, và với nó, con người đã tạo ra bóng 
tối và đã gây ra nỗi đau và sự hủy diệt. 
 
21. Con người tự đánh giá mình là đỉnh cao của sự tiến bộ; và vì vậy Ta hỏi họ: Các con có hòa bình 
trên trái đất không? Có tình huynh đệ tồn tại giữa con người, có đạo đức và đức hạnh trong nhà 
không? Các con có tôn trọng cuộc sống của đồng loại của mình không? Các con có bất kỳ sự cân nhắc 
cho người yếu không? Quả thật Ta nói với các con rằng, nếu những đức tính này tồn tại trong các con, 
các con sẽ sở hữu những giá trị cao nhất của sự tồn tại của con người. 
 
22. Có sự nhầm lẫn giữa nhân loại; vì các con đã đưa những người đã dẫn dắt mình đến vực thẳm lên 
trên bệ. Vì lý do đó, đừng hỏi tại sao Ta đã đến giữa con người, cũng không phán xét lý do tại sao Ta 
giao tiếp qua kênh của những kẻ tội lỗi và những kẻ thiếu hiểu biết, bởi vì không phải mọi thứ mà các 
con đánh giá như không hoàn hảo, là như vậy. (59, 52 - 54) 
 
23. Người khôn ngoan tìm kiếm nguyên nhân của tất cả những gì xảy ra, và tất cả những gì tồn tại, và 
hy vọng chứng minh với khoa học của mình rằng, không có sự thật và không có nguyên tắc nào tồn tại 
bên ngoài Thiên nhiên. Nhưng Ta thấy những người này là nhỏ bé, yếu đuối và không biết gì. (144, 92) 
 
24. Những người của khoa học, đầy sự phù phiếm, đã đến để coi những tiết lộ của Thiên Chúa là 
không đáng chú ý. Họ không muốn tâm linh lên trời với Thiên Chúa, và khi họ tìm thấy điều gì đó mà 
họ không thể hiểu được, họ phủ nhận điều đó nên họ sẽ không cần phải thú nhận sự bất lực và sự 
thiếu hiểu biết của mình. Nhiều người trong số họ không muốn tin vào bất cứ điều gì họ không thể 
chứng minh. 
 
25. Những người này có thể mang đến sự an ủi nào cho trái tim của những người bạn của họ, khi họ 
không nhận ra nguyên tắc của tình yêu, đó là điều chi phối sự Sáng Tạo và không biết ý nghĩa tâm linh 
của sự sống. (163, 17 - 18) 
 
26. Ôi, nhân loại đã rời xa những giáo huấn của Ta bao nhiêu! Tất cả trong đó là hời  hợt, sai lầm, 
hướng ngoại và phô trương. Đó là lý do tại sao sức mạnh tinh thần của nó là vô giá trị, và để bù đắp 
cho sự thiếu sức mạnh và sự phát triển của tinh thần, họ đã tự ném mình vào vòng tay của khoa học, 
phát triển trí thông minh của mình. 
 
27. Như vậy, thông qua khoa học, con người đã cảm thấy mạnh mẽ, vĩ đại và hùng mạnh; nhưng Ta 
nói với các con rằng, sức mạnh và sự vĩ đại là không đáng kể bên cạnh sức mạnh của tinh thần, thứ 
mà các con đã không cho phép phát triển hay thể hiện. (275, 46 - 47) 
 
 
 
 



28. Mỗi ngày bây giờ các con đang ăn những trái đắng của cây khoa học, do con người trồng trọt một 
cách không hoàn hảo, bởi vì các con đã không tìm kiếm sự phát triển hài hòa của các năng khiếu của 
mình. Rốt cuộc, làm thế nào các con có thể hướng các tác phẩm và sự khám phá của mình vào con 
đường tốt đẹp, khi các con chỉ phát triển trí thông minh của mình, và khiến tinh thần và trái tim của 
mình bị bỏ rơi? 
 
29. Vì vậy, các con có những người, giống như những con thú, cai trị hoàn toàn tự do cho niềm đam 
mê của họ, cảm thấy căm ghét những người đồng loại của họ, khát máu và giả vờ biến đồng loại của 
họ thành nô lệ. 
 
30. Nếu bất kỳ ai tin rằng Giáo Lý của Ta có thể gây ra sự sụp đổ đạo đức của con người, thực sự Ta 
phải nói với các con, rằng, các con đã sai lầm rất nhiều; để chứng minh điều này với những người hoài 
nghi và kiêu ngạo trong thời gian này, Ta sẽ cho phép họ thu hoạch những thành quả khoa học của họ, 
và ăn nó cho đến khi họ được lấp đầy, cho đến khi một lời thú tội phát xuất từ linh hồn của họ, nói 
rằng, ‘lạy Cha xin tha lỗi cho chúng con. Chỉ có sức mạnh của Ngài mới có thể ngăn chặn các lực mà 
chúng con đã liều lĩnh giải thoát’. ((282, 15 - 17) 
 
31. Khoa học của con người đã đạt đến giới hạn mà con người có thể mang nó theo chủ nghĩa duy vật 
của mình, nhưng khi được truyền cảm hứng từ ý tưởng tinh thần về tình yêu, lòng tốt và sự hoàn hảo, 
khoa học có thể tiến xa hơn nhiều so với nó bây giờ. 
 
32. Bằng chứng cho thấy tiến bộ khoa học của các con không có tình yêu với nhau như động lực của 
nó, là sự suy đồi về đạo đức của các dân tộc, các cuộc chiến tranh huynh  đệ và đói khát khốn khổ ngự 
trị khắp nơi: đó là sự thờ ơ của tâm linh. (315, 53 - 54) 
 
33. Các con muốn Ta nói gì về những người thông thái của các con ngày hôm nay, những người khiêu 
khích thiên nhiên và thách thức các lực và các yếu tố, làm cho điều tốt có vẻ xấu? Sẽ có nỗi đau lớn 
khi đã hái và ăn trái cây chưa chín của cây khoa học, khi nó có thể trưởng thành chỉ bằng tình yêu. 
(263. 26) 
 

34. Nếu nhân loại không hài hòa với quy luật phổ quát chi phối mọi sáng tạo, sẽ xuất hiện sự thiếu 

kiểm soát thể hiện trong lực của các yếu tố. 

 

35. Con người đã tháo dỡ các nguyên tử, và bộ não tiến hóa của anh ta lợi dụng sự khám phá đó để có 

được sức mạnh lớn hơn và gây ra cái chết. 

 

36. Nếu con người đã tiến hóa về mặt tinh thần, cùng với khoa học và trí tuệ của mình, thì anh ta đã 

tận dụng việc khám phá các yếu tố mới vì lợi ích của nhân loại, nhưng sự lạc hậu về tinh thần của anh 

ta rất lớn; tâm lý ích kỷ của anh ta đã hướng lực sáng tạo của mình đến sự bất lợi của nhân loại: sử 

dụng các yếu tố hủy diệt, bỏ lại các nguyên tắc của tình yêu và công lý được dạy bởi Chúa Giêsu. Và vì 

vậy, khi các con nhìn thấy mưa lửa từ trời, không phải các tầng trời đã mở, cũng không phải là mặt 

trời hành hạ các con, mà là công việc của con người gieo rắc sự chết chóc và sự hủy diệt. (363, 23 - 25) 

 

 



37. Các dân tộc tiến bộ, ngày càng phát triển hơn về kiến thức khoa học. Tuy nhiên, Ta hỏi: Sự khôn 

ngoan này là gì, rằng con người càng thâm nhập, anh ta càng đến từ sự thật tâm linh nơi nguồn gốc và 

nguồn gốc của sự sống được tìm thấy. 

 

38. Đó là khoa học của con người: sự khôn ngoan như được hình thành trong một thế giới bệnh hoạn 

với sự ích kỷ và duy vật. 

 

39. Và do đó, kiến thức là sai, và khoa học xấu xa, bởi vì với nó, các con đã tạo ra một thế giới đau 

khổ. Thay cho ánh sáng, đó là bóng tối, vì nó đang đẩy các dân tộc về phía diệt vong.  

 

40. Khoa học là ánh sáng, ánh sáng là sự sống, sức mạnh, sức khỏe và hòa bình. Và đó có phải là 

những kết quả do khoa học của các con mang lại không? Không, nhân loại, và đó là lý do tại sao Ta nói 

với các con, rằng trong khi các con không cho phép ánh sáng của lương tâm xuyên qua bóng tối của sự 

hiểu biết của mình, thì các tác phẩm của các con sẽ không bao giờ giữ một nguyên tắc cao cả, hay tâm 

linh, và sẽ không bao giờ được hơn công việc của con người. (358, 31 - 34)  

 

41. Các bác sĩ cũng sẽ được kêu gọi. Ta sẽ hỏi họ những gì họ đã làm với những bí mật về sức khỏe, 

mà Ta đã tiết lộ cho họ và nhựa thơm mà Ta đã giao cho họ; Ta sẽ hỏi liệu họ có thực sự cảm thấy sự 

đau khổ của người khác không, liệu họ có học được cách hạ xuống chiếc giường khiêm nhường nhất 

để chữa lành bằng tình yêu với người đau khổ. Điều gì sẽ là phản ứng của những người đã đạt được 

sự vĩ đại, thoải mái và xa xỉ thông qua sự đau khổ của đồng loại của họ, một nỗi đau mà không phải 

lúc nào họ cũng có thể giải tỏa? Tất cả trong số họ sẽ tự đặt câu hỏi trong lòng và trước ánh sáng của 

lương tâm họ sẽ phải trả lời Ta. (63, 62) 

 

42. Nhiều người đã chết về mặt tâm linh phải đi lang thang khắp thế giới để chờ cái chết về thể xác 

đến trước sự hiện diện của Ta. Sau đó, họ sẽ nghe thấy tiếng nói của Chúa sẽ vuốt ve họ và giúp họ 

phát sinh với sự sống đích thực! Hy vọng nào cho sự cứu rỗi mà họ có thể có trên trái đất, nếu họ tin 

rằng tội lỗi của họ là không thể tha thứ và họ sẽ bị mất vĩnh viễn, mặc dù họ cảm thấy rằng họ có thể 

thực sự ăn năn và bồi thường cho tội lỗi của họ? 

 

43. Những sinh linh thuộc tâm linh đã mất hết hy vọng được cứu rỗi, đã đến trước sự hiện diện của 

Ta, cũng như những sinh vật khác đã bị những con người của khoa học kết án tử hình trên trái đất. Ta, 

Người sở hữu sự sống, đã cứu những sinh mệnh đó khỏi cái chết thể xác của họ. Có những cá nhân 

trên trái đất mà Ta đã giao phó sức khỏe tinh thần và thể chất của tất cả mọi người. Những cá nhân 

đó đang làm gì? Có phải họ chỉ đơn giản là bỏ qua số phận cao cả mà Chúa đã giao phó cho họ để 

thực hiện không? Có phải Ta, Người đã gửi cho họ một thông điệp về sức khỏe và sự sống đến trái 

đất, liên tục nhận được nạn nhân của họ không? (54, 13 - 14) 

 

Cảm Hứng của Kiến Thức Khoa Học của Thiên Chúa và Thế Giới Tâm Linh 

 

 



44. Nếu những con người của khoa học di chuyển và biến đổi thế giới của mình được truyền cảm 

hứng bởi tình yêu và sự công chính, thì họ đã phát hiện ra Ta đã dành bao nhiêu sự giác ngộ cho khoa 

học của Kỷ Nguyên này và không phải là một chút mà họ đã thể hiện quá nhiều sự phù phiếm .  

 

45. Vua Sôlômon đã được biết đến như một người khôn ngoan, bởi vì những phán đoán, lời khuyên 

và quyết định của anh ta đã được mặc lấy sự khôn ngoan, và danh tiếng của anh ta đã vượt qua biên 

giới của vương quốc của anh ta, do đó đã đến được các quốc gia khác. 

 

46. Mặc dù anh ta là một vị vua, người đàn ông đó đã quỳ gối khiêm nhường trước Chúa Cha, cầu xin 

sự khôn ngoan, quyền lực và sự bảo vệ, đã nhận ra rằng mình chỉ là đầy tớ của Ta, và trước mặt Ta, 

anh ta đã đặt vương trượng và vương miện của mình. Nếu tất cả các nhà thông thái và các nhà khoa 

học sẽ làm điều đó như vậy, kiến thức của họ sẽ tuyệt vời như thế nào, và có bao nhiêu Giáo Huấn, 

Thánh Địa bí mật của Ta chưa được biết, sẽ tiết lộ cho họ! (1, 57 - 59) 

 

47. Hỏi những người khôn ngoan của các con và nếu họ chân thành, họ sẽ nói với các con rằng họ đã 

xin Thiên Chúa truyền cảm hứng. Và Ta sẽ truyền cho họ nhiều cảm hứng hơn nếu họ yêu cầu điều đó 

với tình yêu lớn hơn dành cho anh em của họ và ít phù phiếm hơn cho chính họ. 

 

48. Thực sự Ta nói với các con, rằng tất cả kiến thức thực sự mà các con đã tích lũy, đều đến từ Ta, tất 

cả những gì thuần túy và nâng cao Ta sẽ sử dụng trong giai đoạn này vì lợi ích của các con, vì Ta đã 

trao nó cho các con cho mục đích đó. (17, 59 - 60) 

 

49. Tinh thần của con người đã phát triển, đó là lý do tại sao khoa học của anh ta đã tiến bộ; Ta đã cho 

phép anh ta học hỏi và khám phá những gì anh ta bỏ qua ngày hôm qua, nhưng anh ta không nên chỉ 

cống hiến cho các nhiệm vụ vật chất; Ta đã ban cho anh ta ánh sáng đó để anh ta có thể làm việc cho 

hòa bình và hạnh phúc của mình trong sự tồn tại thiêng liêng đang chờ đợi anh ta. (15, 22) 

 

50. Nếu các con đã sử dụng một số khoa học của mình để phân tích và đánh giá Ta, thì có vẻ không 

hợp lý hơn khi sử dụng chúng để phân tích bản thân, cho đến khi các con biết bản chất và chủ nghĩa 

duy vật của mình là gì? Tình cờ, các con có tin rằng Cha của các con có thể giúp các con theo con 

đường khoa học tốt của mình không? Ta thực sự nói rằng, nếu các con có thể cảm nhận được bản 

chất của Tình yêu thiêng liêng, kiến thức sẽ dễ dàng đạt được sự hiểu biết của mình mà không mệt 

mỏi hay kiệt sức với việc nghiên cứu các môn học mà các con nghĩ là sâu sắc và thực sự nằm trong khả 

năng của mình. (14, 44) 

 

51. Người ta tìm thấy, trong các công trình vĩ đại của con người, ảnh hưởng và sức lao động của 

những sinh linh cao siêu làm việc và rung động liên tục trong sự hiểu biết của con người, truyền cảm 

hứng và tiết lộ những điều chưa biết cho những người anh em nhập thể của họ. 

 

 

 



52. Đó là lý do tại sao mọi lúc, Ta sẽ nói với các học giả và nhà khoa học: Các con không thể tự hào về 

những gì mình hiểu hoặc hoàn thành, bởi vì đó không phải là công việc của một mình các con. Nhiều 

lần các con chỉ phục vụ như là công cụ của những linh hồn mà Ta đã đề cập với các con. Không phải 

tầm với của những khám phá của mình thường làm các con ngạc nhiên sao? Các con đã không thú 

nhận với chính mình rằng các con không thể hoặc không đủ năng lực, thậm chí để thử những điều các 

con đã đạt được sao? Đây là câu trả lời của các con, vậy tại sao các con phồng mình lên? Hiểu rằng lao 

động của mình được hướng dẫn bởi những sinh mệnh cao hơn, và không đi chệch khỏi cảm hứng của 

họ, bởi vì họ luôn dẫn đến điều tốt. (182, 21 - 22) 

 

53. Tại sao, khi loài người chứng kiến sự phát triển của khoa học và đã nhìn thấy những khám phá mà 

trước đây nó đã không tin, liệu nó có chống lại việc tin vào sự tiến hóa của tinh thần không? Tại sao 

nó cố chấp trong đó làm cho nó đứng yên và thờ ơ? 

 

54. Giáo Lý của Ta và những tiết lộ của Ta trong thời gian này phù hợp với sự tiến hóa của các con. 

Đừng để nhà bác học bị vô ích trong công việc vật chất hay khoa học của anh ta, vì trong đó, mặc khải 

của Ta luôn luôn có mặt như có sự giúp đỡ của thế giới tâm linh truyền cảm hứng từ Thế Giới bên kia.  

 

55. Con người là một phần của Tạo hóa, anh ta có sứ mệnh hoàn thành, cũng như tất cả các sinh vật 

của Tạo hóa, nhưng anh ta đã được ban cho một bản chất tâm linh, một trí thông minh và một ý chí 

cá nhân, để nhờ nỗ lực của mình, anh ta có thể đạt được sự phát triển và hoàn thiện tinh thần, đó là 

thứ cao nhất mà anh ta sở hữu. Nhờ tinh thần, con người có thể quan niệm về Đấng Tạo Hóa của 

mình và hiểu được lợi ích của Ngài, cũng như ngưỡng mộ sự khôn ngoan của Ngài. 

 

56. Nếu thay vì tự phụ về kiến thức trần gian của mình, các con sẽ tự nhận mình bằng tất cả Công việc 

của Ta, sẽ không có Mầu Nhiệm nào tồn tại cho các con, các con sẽ nhận ra mình là anh em và các con 

sẽ yêu nhau như Ta yêu các con: trong các con sẽ có lòng tốt, bác ái, yêu thương, và do đó, kết hiệp 

với Chúa Cha. (23, 5 - 7) 

 

Sự Thừa Nhận của các Nhà Bác Học Làm Việc vì Lợi Ích của Nhân Loại 

 

57. Khoa học của con người là sự thể hiện cụ thể của năng lực tâm linh mà con người đạt được trong 

thời gian này. Công việc của con người trong thời gian này không phải là sản phẩm của tâm trí họ mà 

còn là sự tiến hóa tâm linh của họ. (106, 6) 

 

58. Khoa học vật chất đã tiết lộ nhiều Bí ẩn cho mình; tuy nhiên, không bao giờ mong đợi rằng nó sẽ 

tiết lộ cho các con tất cả những gì các con nên biết. Khoa học của con người thời đại này cũng có 

những nhà tiên tri mà nhân loại chế giễu và đánh giá là điên, nhưng ai làm các con kinh ngạc khi dự 

đoán của họ được ứng nghiệm. (97, 19) 

 

59. Ta không từ chối những người của khoa học, vì Ta đã giao cho họ sứ mệnh mà họ hoàn thành, 

nhưng nhiều người trong số họ đã thiếu lời cầu nguyện, từ thiện và nâng cao tinh thần cần thiết để 

trở thành những nhà lãnh đạo trí tuệ thực sự của nhân loại. (112, 25) 



60. Ngày nay, con người đã mở rộng lãnh thổ của mình, cai trị và đi khắp thế giới. Không có lục địa, 

đất liền hoặc biển tồn tại mà chưa được khám phá. Anh ta đã thực hiện những con đường xuyên qua 

đất liền, biển và không khí. Tuy nhiên, anh ta không hài lòng với gia tài của mình trên trái đất, và bây 

giờ nghiên cứu và khám phá các tầng trời để tìm kiếm các lãnh địa lớn hơn. 

 

61. Ta chúc phúc cho những đứa con của Ta mong muốn có kiến thức mới. Tham vọng của họ là khôn 

ngoan, vĩ đại và mạnh mẽ, làm Ta rất hài lòng, nhưng Ta không tán thành tham vọng của họ cũng như 

những mục tiêu đôi khi ích kỷ của họ. (175, 7 - 8) 

 

62. Ta đã ban cho những người có trí thông minh, cho phép anh ta kiểm tra cấu tạo của thiên nhiên, 

cũng như biểu hiện của nó; Ta đã cho phép anh ta được nhìn thấy một phần của Vũ trụ, và cảm nhận 

được những biểu hiện của thế giới tâm linh. 

 

63. Giáo Lý của Ta, do đó, không trì trệ tinh thần, cũng không ngăn cản sự tiến hóa của con người, trái 

lại, nó giải phóng họ và khai sáng cho họ để họ có thể phân tích, lý luận, điều tra và làm việc. Tuy 

nhiên, những gì người ta tin là đỉnh cao của nghiên cứu trí tuệ của mình mới chỉ là khởi đầu. (304, 6) 


