TTT/60 - CHÚC THƯ THỨ BA Ch.60 Làm Việc theo Hiệp Ước với Thần Khí của Chúa Kitô
Những điều Mặc Khải của Chúa Giêsu Kitô
Phẩm Chất và Khả Năng Cần Thiết trong các Tông Đồ Mới
Vì vậy, Đức Chúa phán:
1. Có vẻ khó khăn thế nào cho các con để làm theo cách, tuân thủ nhiệm vụ của mình trong giai đoạn
này; nhưng Ta nói với các con, rằng điều đó không khó, bởi vì nhân loại đã sẵn sàng để nhận thông
điệp của Ta.
2. Trong tất cả các Kỷ Nguyên, kẻ yếu đã bị đe dọa trước cuộc đấu tranh, trong khi kẻ mạnh đã cho
thấy rằng niềm tin vào Luật của Ta vượt qua mọi thứ. Vận mệnh của các con, dân Do Thái, luôn được
truyền tải đến thế giới những thông điệp và những Mặc Khải mới, đó là lý do tại sao đôi khi các con
nghi ngờ liệu mình có nên tin hay không.
3. Nhưng đừng sợ, hãy lấy hạt giống mà Ta đã giao phó cho các con và gieo nó; sau đó các con sẽ thấy
có bao nhiêu vùng đất mà các con tin là khô khan, các con sẽ thấy chúng màu mỡ khi được thụ tinh
với sự thật của Giáo Lý của Ta.
4. Đừng ngừng tuân thủ sứ mệnh của mình, vì các con cảm thấy không xứng đáng; quả thật, Ta nói với
các con rằng, anh ta cố tình vi phạm Luật pháp, sẽ gây hại nhiều, giống như anh ta là người có sứ
mệnh và không hoàn thành nó.
5. Đừng quên rằng cuối cùng, Cha sẽ đến để đòi hỏi những gì các con đã làm sai, cũng như những gì
các con đã không làm; biết rằng một lỗi cũng như lỗi kia sẽ khiến tinh thần của các con chịu đựng.
6. Truyền bá Giáo Lý của Ta, nói chuyện với nhân loại về Lời của Ta, thuyết phục họ bằng hành động
yêu thương của mình, mời họ nghe Ta, và khi họ đến giữa muôn người và ánh sáng đức tin được khơi
dậy trong lòng họ, Ta sẽ đặt tên cho họ là những đứa con trai mới của dân Do Thái. (66, 14 - 17)
7. Những người trỗi dậy từ sự xuống cấp, cặn bã hoặc tự cao tự đại của họ đến một cuộc đời phục vụ
và bác ái đối với anh em của họ, Ta sẽ cho họ thấy một ví dụ rằng Giáo Lý của Ta có ánh sáng và ân
sủng để tái sinh tội nhân. Ví dụ đó sẽ lan đến tất cả trái tim.
8. Ai sẽ không muốn trở thành một trong những người làm chứng cho Ta? Nhưng thực sự Ta nói các
con rằng, nếu hành động của mình không xuất hiện chân thực từ trái tim, chúng sẽ không sinh hoa trái
cho anh em mình, và nhiều lần các con sẽ nghe thấy họ gọi các con là những kẻ đạo đức giả và những
kẻ thuyết giáo sai lầm; Ta không muốn điều này xảy ra với các con.

9. Các con phải biết rằng, trong những thời điểm này, rất khó để đánh lừa nhân loại; Tinh thần của họ
đã thức tỉnh và mặc dù họ bị lạc trong chủ nghĩa duy vật của sự tồn tại của họ, họ nhạy cảm với mọi
biểu hiện tâm linh, và nếu các con không thể lừa dối anh em mình, có phải các con sẽ lừa dối Cha của
mình không?
10. Cho phép tình yêu của Thầy tồn tại trong bản thể mình, để các con có thể tha thứ cho kẻ thù của
mình, giống như Ngài tha thứ cho các con; thế thì trái tim của các con sẽ giống như một mỏ neo của
sự cứu rỗi giữa nhân loại. (65, 44 - 46)
11. Đừng cảm thấy sợ hãi trước con người, vì thực sự Ta nói với các con: Ta sẽ nói qua miệng các con,
Ta sẽ làm chứng cho Lời của Ta, qua các con và tiếng vang của nó sẽ chạm đến biên giới của trái đất;
người có ảnh hưởng, không đáng kể, các nguyên thủ quốc gia, các nhà bác học và các nhà thần học.
(7, 37)
12. Ta nói với các con một lần nữa, đừng sợ cuộc đấu tranh, hãy nói với tất cả sự tự nhiên với anh em
của mình rằng, Chúa đang ở giữa các con.
13. Nói với họ rằng Người đã chết trên thập tự giá là Chúa Giêsu, nơi thân xác Chúa Kitô được ẩn giấu,
đền thờ sống mà Lời Thiên Chúa ngự; nhưng Chúa Kitô, tình yêu Thiêng Liêng, sống và đến với Thần
Khí để cho họ thấy con đường sẽ đưa họ đến Vương quốc Thiêng Liêng của họ. (88, 62 - 63)
14. Đừng sợ sự xét đoán hay chế giễu của các giáo phái và các tôn giáo. Có những Cuốn Sách Tiên Tri
trong tay, họ là những người chưa giải thích chúng, và do đó không biết cách chờ đợi Ta. Mặt khác,
những người không biết những lời tiên tri nói về sự trở lại của Ta, như là Chúa Thánh Thần, đang chờ
đợi Ta. Kỷ Nguyên thứ ba đã đến và nhân loại chưa biết cách để giải thích phúc âm. (33, 26)
15. Làm thế nào các con có thể mời nhân loại đạt đến tâm linh trong thời đại vật chất và nhầm lẫn
như vậy?
16. Hiểu rằng, công việc của các con là khó khăn, để hoàn thành nó, các con phải mạnh mẽ và kiên
nhẫn trong cuộc thi.
17. Các con phải làm việc nhiều để sửa chữa những diễn giải sai lầm, đã được đưa ra cho Luật của Ta
và hình thức không hoàn hảo, trong đó sự thờ phượng của mình được cung cấp cho Ta.
18. Nhưng các con phải nhớ rằng, các con không thể làm cho các khái niệm và thực tiễn của họ thay
đổi ngay lập tức, nhưng để đạt được nó, các con phải kiên nhẫn và kiên trì, và đưa ra một ví dụ về tình
yêu với các việc làm của mình. (226, 60)
19. Chỉ có trái tim trong sạch mới nên đến các vùng đất và các quốc gia để mở rộng Thông điệp của
Ta, vì chúng sẽ là những điều duy nhất xứng đáng làm chứng cho sự thật của Công Việc này.

20. Khi những đặc phái viên khởi hành đến những vùng đất đang chờ đợi họ, tất cả sự cuồng tín tôn
giáo sẽ bị xóa khỏi trái tim của họ, họ sẽ không muốn tìm kiếm sự tâng bốc hay ngụy biện, họ cũng
không dám làm bẩn tay mình bằng việc trả nợ thế giới cho lòng bác ái mà họ thực hiện.
21. Họ sẽ không bán các điều thần diệu, cũng không ra giá cho tình yêu dành cho nhau. Họ sẽ là đầy
tớ chứ không phải lãnh chúa.
22. Sẽ đến lúc các con hiểu được sự vĩ đại của sự khiêm nhường thực sự, và rồi các con sẽ thấy rằng,
Người biết làm đầy tớ đã thực sự được tự do trong sứ mệnh làm việc thiện và gieo rắc lòng bác ái, và
trong việc làm của mình, cuộc sống, niềm tin, sự tự tin và tình yêu đã đồng hành cùng anh ta. (278, 11
- 12) v
23. Ta nói với các con rằng, các con sẽ biết cảm giác khi tinh thần của mình được chuẩn bị để dạy Giáo
Lý của Ta cho anh em của mình, vì đó sẽ là khi các con đã tìm thấy chính mình; Sau đó các con sẽ nghe
rõ tiếng nói của lương tâm, vì khi đó không phải là trong các con, các con không thể thực sự cảm nhận
được Ta. (169, 36)
24. Nghe từ này với sự chú ý và sau đó phân tích nó và gieo nó trong lòng anh em mình; đừng chỉ đơn
thuần là hiểu nội dung mà hãy nói về nó, làm ví dụ và dạy nó thông qua các hành động của mình. Hãy
trực giác, để các con có thể biết khi nào là thời điểm thuận lợi để nói và khi nào nên để hành động của
mình làm chứng cho Giáo Lý của Ta.
25. Ta cung cấp cho các con một ngôn ngữ duy nhất để mở rộng Lời của Ta và ngôn ngữ đó là tình yêu
thiêng liêng, sẽ được tất cả mọi người hiểu.
26. Một ngôn ngữ ngọt ngào đến tai và trái tim của nhân loại, sẽ đi dọc theo lật đổ từng hòn đá một
của tháp Baben đã được xây dựng trong lòng họ. Đó là khi công lý của Ta sẽ chấm dứt, vì tất cả sẽ hiểu
nhau như anh em. (238, 27 - 28)
27. Chỉ khi các con biến đổi, Ta mới gửi các con đi khắp thế giới để truyền bá thông điệp của Ta, cho
đến khi chủ nghĩa tâm linh của các môn đệ của Ta là có thật, họ sẽ biết cách cho đi như họ đã nhận
được từ Ta. (336, 38)
28. Hiểu rằng, những Giáo Huấn của Ta không bị giới hạn bởi các khái niệm hoặc khả năng hiểu chúng
của các con. Trí tuệ siêu phàm của Ta là vô hạn. Không ai có thể nói rằng anh ta đã, hoặc đã quan
niệm, những tiết lộ của Ta trước khi Ta tiết lộ chúng cho anh ta.
29. Trong khi các nhà bác học cố gắng giải thích mọi thứ, thông qua kiến thức về vật chất, Ta tiết lộ
đời sống tinh thần cho người khiêm tốn, cuộc sống thiết yếu, trong đó lý do và lời giải thích cho tất cả
những gì tồn tại được đưa ra.

30. Từ những kiến thức, các con truyền đạt sẽ nảy sinh khái niệm rằng con người hình thành Công
Việc của Ta. Nhiều người, vì thiếu hiểu biết, sẽ đánh giá Giáo Lý của Ta bằng sự khiêm nhường của các
con, giống như trong Kỷ Nguyên thứ hai, Chúa Kitô đã bị đánh giá bởi vẻ bề ngoài khiêm tốn và trang
phục đơn giản, và bởi vì mười hai người đã đi theo Ngài cũng thể hiện sự khiêm nhường trong cách ăn
mặc. Ta có thể nói với các con một cách thực sự rằng, họ đã không bị bao phủ bởi giẻ rách, nhưng họ
đã từ bỏ sự phù phiếm vật chất, bởi vì từ sự dạy dỗ của Ta, họ đã học được những giá trị thực sự của
tinh thần.
31. Các môn đệ, Ta nói cho các con biết,: khi con người trỗi dậy để nghiên cứu Công Việc của Ta và tìm
kiếm các con và đặt câu hỏi cho các con, đừng rơi vào sự cám dỗ tin vào chính mình vượt trội, nhờ
những kiến thức mình đã nhận được từ Ta. Các con càng tỏ ra khiêm tốn, các con càng tỏ ra cao quý
và xứng đáng với niềm tin của mình.
32. Và như vậy, từ người này sang người khác, ánh sáng làm tiêu tan sự cuồng tín và việc giải phóng
tinh thần sẽ lan rộng. Và những người tự xưng là Kitô hữu mà không thực sự như vậy, sẽ biết và giải
thích những lời dạy chân thực của Chúa Kitô, qua ánh sáng này, vì nó sẽ cho họ một khái niệm nâng
cao về đời sống tâm linh mà Chúa Giêsu đã nói trong Giáo Lý của Ngài. (226, 17 - 21)
33. Các con không thể đến với nhân loại bằng một sự chuẩn bị sai lầm hoặc chỉ rõ ràng, vì tinh thần
của họ đã phát triển và tấm che mắt của họ đã rơi ra từ lâu.
34. Mang tâm linh, mang lại bình an, và biến môi trường xung quanh mình thành một môi trường của
sức khỏe và tình huynh đệ, và các con sẽ thấy cách họ nghe và chấp nhận lời nói của các con, mang
cảm hứng và bản chất của Ta.
35. Nếu các con muốn rao giảng hòa bình, hãy có bình an; nếu các con nói về tình yêu, hãy cảm nhận
nó trước khi các con nói ra thành lời; và nếu anh em của các con cũng cung cấp cho các con trái cây
của họ, đừng từ chối họ. Chủ đề của tất cả mọi thứ các con biết để nghiên cứu, và lấy từ học thuyết
của họ những gì là đúng và chính đáng.
36. Các con sẽ thấy những người, cuồng tín trong sự thờ phượng của họ, đã giảm sự hiểu biết của
mình, bằng cách làm cho thực hành của họ trở nên vật chất. Kiên nhẫn giúp họ mở rộng kiến thức;
cho họ thấy những chân trời mà tinh thần của họ có thể đạt tới, nếu họ biết cách thâm nhập vào giáo
huấn của Ta.
37. Các con sẽ nói với họ về Thần Khí phổ quát của Ta, về sự bất tử của tinh thần và về sự tiến hóa
không ngừng của họ. Các con sẽ dạy cho họ lời cầu nguyện thực sự: sự giao tiếp của tinh thần, và các
con sẽ giải thoát họ khỏi những sai lầm và định kiến của họ. Đó là Công Việc Ta giao phó cho các con,
một công việc của tình yêu và sự kiên nhẫn. (277, 6 - 7)

38. Chữa lành tất cả các bệnh tật, những người thuộc về thể xác cũng như tinh thần, vì các con có sứ
mệnh an ủi, củng cố và chữa lành cho đồng loại. Tuy nhiên, Ta hỏi các con: Các con sẽ truyền sức khỏe
gì cho những người cần nó, nếu bản thân các con bị bệnh? Sự bình yên nào có thể phát ra từ tinh thần
của các con nếu nó bị khuấy động bởi sự lo lắng, đau khổ, hối hận và những đam mê thấp kém?
39. Các con chỉ có thể cung cấp cho anh em mà các con đã lưu trữ trong lòng mình. (298, 1 - 2)
40. Ta mang đến cho các con một Giáo Huấn rõ ràng và đơn giản, để các con học cách sống giữa
những kẻ tội lỗi mà không bị ô nhiễm, vượt qua những chông gai mà không bị thương tích, nhìn thấy
nỗi kinh hoàng và ghê tởm mà không bị xúc phạm, và sống trong một thế giới đau khổ mà không chạy
trốn khỏi nó; thà mong muốn còn lại trong lòng của mình để làm tất cả những gì có thể cho nhu cầu
của nó, gieo hạt giống tốt trong con đường của tất cả.
41. Kể từ khi Vườn Địa Đàng này đã bị biến thành địa ngục bởi tội lỗi của con người, nên cần phải làm
sạch vết bẩn của nó và trả lại sự sống của nó về sự thuần khiết ban đầu. (307, 26 - 27)
42. Ta sẽ không gửi đi như các sứ giả cho những người đã chết cho cuộc sống ân sủng, vì họ sẽ không
có gì để cho. Ta sẽ không trao sứ mệnh này cho những người chưa gột rửa sự ích kỷ khỏi lòng họ.
43. Người phát ngôn của Lời Ta phải là môn đệ của Ta, sự hiện diện đơn giản, khiến mọi người cảm
thấy sự bình an của Ta trong lòng họ. Anh ta phải có đức tính, biết cách an ủi anh em, ngay cả trong
những thời khắc khó khăn của họ, và luôn luôn nói với anh ta một ánh sáng làm tiêu tan mọi bóng tối
khỏi tinh thần và sự hiểu biết. (323, 60 - 61)
Cách Ứng Xử trong khi Truyền Bá Lời Chúa
44. Sẽ có nhiều phương pháp để cho phép các môn đệ của Ta truyền bá hạt giống được ban phước
này, nhưng không bao giờ quên sự khiêm nhường và đơn giản, bởi vì đó là cách Ta đến với các con và
theo cách đó các con sẽ đến gần với trái tim, các ngôi nhà và các thị trấn. Nếu các con đến theo cách
đó, các con sẽ được công nhận là sứ giả của một thông điệp tâm linh và cuộc đấu tranh của mình sẽ
mang lại kết quả của tâm linh thực sự, của sự tái sinh và tình huynh đệ. (82, 66)
45. Nếu các con muốn biết những gì các con phải làm trong nhân loại, thì đủ để xem những gì Ta đã
làm với các con, bắt đầu vào ngày đầu tiên các con nghe Lời Ta.
46. Ta đã ân xá các con. Ta đã nhận các con với lòng từ bi và tình yêu vô hạn; Ta đã làm cho các con
nghỉ ngơi từ cuộc hành trình mệt mỏi. Ta đã không dừng lại để phán đoán tình trạng của các con, khu
vực hoặc lớp học của các con, nhưng đã làm sạch bệnh phong của tội lỗi của các con và chữa khỏi
bệnh của các con.

47. Ta đã thấu hiểu, nuông chiều và nhân từ khi phán xét khuyết điểm của các con. Ta đã tái hòa nhập
các con vào cuộc sống đích thực, mang đến cho các con một Giáo Lý tình yêu, cho phép các con tự
cứu mình bằng cách cứu những người anh chị em của mình.
48. Ở đó, trong các việc làm, Ta đã có với mỗi người trong số các con, các con có thể tìm thấy những ví
dụ tốt nhất, được đưa vào thực hành giữa những người thiếu thốn về thể xác và tinh thần, những
người cũng sẽ đến với các con trong các đoàn lữ hành.
49. Bằng cách nói chuyện với dân này, Ta nói với nhân loại. Đối với các con, nó sẽ đến vào ngày mai,
đến trái tim của con người và tình huynh đệ, truyền lại cho họ Lời của Ta, sẽ hoàn thành công việc cứu
chuộc. (258, 21 - 24)
50. Các con phải khiêm tốn, điều đó không được làm tổn thương mình nếu họ xúc phạm các con; hãy
nhu mì, họ sẽ làm cho các con phải chịu sự sỉ nhục và đau khổ, nhưng lời của các con, đó sẽ là thông
điệp của Ta, họ sẽ không thể xé nát tinh thần của họ. Vì lý do nào, Ta nói với các con rằng nếu một số
người vẫn vô cảm và điếc với cuộc gọi của các con, những người khác sẽ thức dậy sau giấc ngủ dài, và
trỗi dậy để diễu hành và đưa cuộc sống của họ đến con đường tái sinh và ăn năn.
51. Mặc lấy lòng can đảm, đức tin và sức mạnh, để có thể đối mặt với cuộc đấu tranh, nhưng Ta cảnh
báo các con: đừng sợ hãi khi các con nói chuyện với anh chị em, vì các con thấy anh ta ăn mặc đẹp,
hoặc vì anh ta được gọi là hoàng tử, chúa tể , hoặc linh mục.
52. Lấy từ ví dụ của Phaolô và Phêrô, những người đã lên tiếng trước thế giới, được gọi là lãnh chúa.
Họ đã rất tuyệt vời về tinh thần, và đã chưa thể hiện vai trò lãnh chúa trước bất kỳ ai, nhưng đã hành
động như những người hầu. Hãy theo các ví dụ của họ và đưa ra lời chứng về sự thật của Ta với tình
yêu của các việc làm của các con.
53. Ta cũng cảnh báo các con rằng, anh ta, người chiếm lấy Lời của Ta như một thanh kiếm để làm tổn
thương anh em mình, hoặc giống như một vương trượng để làm nhục anh ta, không thể tự gọi mình
là môn đệ của Ta. Anh ta cũng không thể có niềm đam mê khi nói về Giáo Lý này và mất đi sự bình
yên, vì anh ta sẽ không gieo hạt giống đức tin.
54. Một môn đệ đã chuẩn bị là một người nhận thấy đức tin của mình, niềm tin thiêng liêng nhất của
anh ta, bị tấn công, biết cách giữ được sự thanh thản, vì anh ta sẽ đứng như một ngọn hải đăng trong
cơn bão. (92, 9 - 10)
55. Khi các con cố gắng thúc giục một tội nhân hướng đến điều tốt đẹp, đừng làm điều đó đe dọa anh
ta bằng công lý của Ta, với các yếu tố, hoặc đau đớn nếu anh ta không cải cách, vì các con sẽ khiến
anh ta có ác cảm với Giáo Lý của Ta. Hãy cho anh ấy thấy Thiên Chúa thực sự, người là tình yêu, nhân
từ và tha thứ. (243, 36)

56. Các con sẽ không bị xúc phạm bởi sự nhạo báng của anh em nếu các con nhớ rằng họ chế giễu vì
sự thiếu hiểu biết của họ, không cho phép họ nhìn thấy sự thật. Các con sẽ được đền bù ở những
người khi đến để kiểm tra các con, và ngạc nhiên bởi sự bình an nội tâm soi sáng cho mỗi môn đệ
thực sự của Ta.
57. Đến lượt các con, không bao giờ được chế giễu những người theo chủ nghĩa cuồng tín tôn giáo
của họ, là những người thờ hình tượng, mặc dù họ tìm kiếm Ta dưới hình thức vật chất, họ tôn thờ Ta
trong họ.
58. Đừng chỉ ra lỗi của họ cho anh em của mình để cố gắng sửa lỗi bằng cách làm như vậy, rất có thể
các con sẽ kích động sự tức giận và cuồng tín của họ theo cách này. Nó là đủ để các con thực hành
Giáo Lý của Ta với tình yêu mà nó đòi hỏi để làm sáng tỏ những lỗi lầm của anh em mình.
59. Các con phải sử dụng nhiều sự kiên nhẫn, rất nhiều lòng bác ái và tình yêu đích thực, nếu các con
muốn loài người sớm nhận ra bản chất của Lời Ta và dâng lên sự thờ phượng đúng đắn, và nhận ra
trong mỗi sinh vật một người anh em tinh thần và vật chất trong Thiên Chúa (312, 20 - 22)
60. Ta đã đến để chứng minh với các con rằng, các con có thể gỡ bỏ tấm che mắt khỏi sự thiếu hiểu
biết hoặc bị ám ảnh mà không làm hại, xúc phạm hoặc làm tổn thương họ, và vì vậy Ta cũng mong các
con làm điều đó. Ta đã chứng minh trong chính các con, rằng tình yêu, sự tha thứ, sự kiên nhẫn và sự
khoan hồng mạnh mẽ hơn sự cứng rắn, lên án và bạo lực. (172, 63)
61. Ta một lần nữa thiết lập mô hình để các con theo Ta. Khi các con phát sinh việc tìm kiếm nhân loại
để truyền đạt cho họ tin tốt lành, đừng năn nỉ họ lắng nghe mình. Thực hiện sứ mệnh của mình với
nhân phẩm, và những người tin các con sẽ là người mà Ta đã chọn để biến họ thành môn đệ của Ta.
(10, 50)
Sự Truyền Bá Đúng Cách
62. Ta đã chưa gửi Lời của Ta cho các con, để các con thuyết giảng nó trên đường phố và công viên.
Đúng là Chúa Giêsu đã làm như vậy, nhưng Ngài đã biết cách trả lời bất kỳ câu hỏi nào và đã đưa ra
thách thức những người đã cố gắng kiểm tra Ngài.
63. Các con thấp kém và yếu đuối, do đó các con không nên thách thức cơn thịnh nộ của anh em
mình. Đừng cố thu hút sự chú ý. Tin rằng, các con không có gì đặc biệt. Không cố gắng để cho nhân
loại thấy rằng, mọi người đều sai và chỉ có các con biết sự thật, vì theo cách đó các con sẽ không thu
được gì tốt từ việc gieo hạt của mình.

64. Nếu các con muốn tiến hóa về tinh thần và đạo đức, đừng phán xét khuyết điểm của anh em
mình. Để không rơi vào cùng một lỗi, hãy sửa những điểm không hoàn hảo của mình. Hãy cầu nguyện
khiêm nhường trước Thầy của mình, để các con có thể truyền cảm hứng cho chính mình trong sự
khiêm nhường của anh ta, và hãy nhớ lời khuyên của anh ta, rằng các con không bao giờ công khai
những việc tốt của mình, rằng tay trái không bao giờ nhận thức được những gì bên phải có thể đã
làm.
65. Ta cũng nói với các con rằng, các con không cần phải ra ngoài tìm kiếm sự đa dạng để nói với họ về
Giáo Lý của Ta, vì lòng từ bi của Ta sẽ đặt vào con đường của các con những người cần sự giúp đỡ của
các con.
66. Nhưng nếu có những khoảnh khắc, trong khi thực hiện Luật của Ta, trong đó các con có thể cảm
thấy cần phải thực hiện một hành động bác ái, và các con không có ai cần xung quanh mình, đừng
tuyệt vọng về tài khoản đó. Đó sẽ là khoảnh khắc chính xác mà các con nên cầu nguyện cho những
người anh em vắng mặt của mình, những người sẽ nhận được sự khoan dung của Ta nếu các con thực
sự có đức tin.
67. Đừng phấn đấu để biết nhiều hơn anh em của mình. Biết rằng tất cả các con có được kiến thức
theo sự tiến hóa của mình. Nếu Ta ban cho các con ánh sáng của Ta mà không có các con đạt được
công đức, các con sẽ tự tôn vinh mình và trở nên lạc lõng trong sự phù phiếm của mình và kiến thức
của các con sẽ bị sai lầm.
68. Ta muốn các con khiêm tốn, nhưng để khiêm tốn trước mặt Ta, các con cũng nên thể hiện sự
khiêm nhường trước đồng loại.
69. Các môn đệ, tình yêu và kiến thức không bao giờ tách rời. Cái này là một phần của cái kia. Làm thế
nào có thể có những người giả định để tách hai đức tính này? Cả hai đều là chìa khóa mở ra cánh cửa
của thánh đường, cho phép các con hiểu đầy đủ Giáo Lý của Ta.
70. Ta đã hỏi, các con muốn có nhiều bạn bè không? Sau đó, sử dụng lòng tốt, sự dịu dàng, khoan
dung và lòng trắc ẩn, chỉ với sự giúp đỡ của những đức tính này, là biểu hiện trực tiếp của tình yêu,
tinh thần của các con sẽ có thể tỏa sáng trên con đường của mình. Vì tinh thần mang tình yêu trong
bản chất gần gũi nhất của nó, vì Thần Khí là tia lửa Thánh Thiêng, và Thiên Chúa là tình yêu. (30, 29 36)
71. Ta nói chuyện với những người phải hoàn thành sứ mệnh của các tông đồ và tiên tri ở những vùng
đất khác, để họ không tự hào về sứ mệnh được giao phó cho họ. Họ sẽ không kích động sự xúc phạm,
bằng cách chống lại tôn giáo hoặc các niềm tin.
72. Những người khác sẽ có những người thúc đẩy sự xúc phạm chống lại các con, mà không biết rằng
bằng cách đó họ đang giúp rao truyền Giáo Lý, thức tỉnh trong nhiều sự tò mò mà sau này sẽ được
chuyển đổi thành đức tin. (135, 28)

73. Thông điệp thiêng liêng của Ta, khi được gửi vào các con, phải được chuyển đổi thành một người
anh em, tuy nhiên, để gây ấn tượng và lay động trái tim vật chất của nhân loại, điều này phải được
bao bọc trong sự thật mà Ta đã tiết lộ cho các con. Nếu các con đã giấu bất cứ điều gì, nếu các con đã
bịt miệng bất cứ điều gì, các con sẽ không đưa ra lời chứng thực cho những gì Ta đã tiết lộ trong Kỷ
Nguyên thứ ba, và vì vậy các con sẽ không được người ta tin. (172, 62)
74. Rất lớn là sự lạc hậu về đạo đức và tinh thần của loài người mà Ta tìm thấy. Trách nhiệm của
những người đã nhận được ân sủng và ánh sáng của Lời Ta trong thời gian này thật lớn lao biết bao!
75. Các môn đệ: hãy trở thành các giáo viên, tránh xa trái tim mình nỗi sợ hãi của con người, loại bỏ
sự thờ ơ và lười biếng; công nhận rằng các con là người mang thông điệp Thánh Thiên. Chính các con
sẽ là người đưa ra lời giải thích cho tất cả những gì xảy ra trong thời gian này, và các con sẽ phải đấu
tranh để dạy các nguyên tắc của Giáo Lý của Ta mà nhân loại đã quên mất.
76. Đừng lặp lại Lời của Ta với anh em mình giống như Ta đã nói với các con; chuẩn bị cho mình để các
con có thể giải thích cho họ. Đừng tìm kiếm từ ngữ để cố gắng làm kinh ngạc họ với tài hùng biện hoa
mỹ của mình; nói với sự đơn giản, vì điều này tốt nhất thể hiện sự thật của tinh thần. (189, 11 - 13)
77. Các môn đệ mới, không mệt mỏi, khi nói lên sự thật này. Cái lưỡi vụng về không dám nói Lời của
Ta sẽ được cởi trói vào lúc quyết định của mình. Một từ duy nhất được nói trong Danh của Ta có thể
cứu một tội nhân, phong ấn một vực thẳm hoặc ngăn chặn những kẻ cố chấp trong điều ác trên con
đường của họ. Các con không hiểu sức mạnh của Lời của Ta sao? Các con không biết sức mạnh của
thẩm quyền của mình sao?
78. Nói với các ví dụ và hoàn thành phần Công Việc mà Ta đã giao phó cho các con và Ta sẽ làm phần
còn lại. (269, 6)
79. Nếu các con thấy những người anh em khác của mình đi dạy về Danh và lời của Chúa Kitô, đừng
xem thường họ, vì đã có lời viết, rằng Sự ngự đến mới của Ta sẽ được xác minh, khi Lời mà Ta mang
đến cho các con trong Kỷ Nguyên thứ hai đã được lan truyền trên khắp trái đất.
80. Và Ta cho các con biết rằng, vẫn còn những nơi trên thế giới chưa nhận được thông điệp đó. Làm
thế nào điều này, về cơ bản Giáo Lý tâm linh có thể đến được với các dân tộc, mà không nhận được
hạt giống tình yêu thiêng liêng mà Đấng Cứu Chuộc đã ban cho các con, bằng những Lời và Máu của
Ngài? (288, 44)
81. Khi các con hiểu và cảm nhận được sự thật, các con sẽ thấy tinh thần dễ dàng tuân theo các bước
của Thầy của mình như thế nào, ngay cả trong những thử thách khó khăn nhất. Làm bất cứ điều gì
tương ứng với phần của các con, vì Ta sẽ không yêu cầu nhiều hơn những gì các con có khả năng để
làm; sau đó các con sẽ có thể đã rời khỏi con đường sẵn sàng cho các thế hệ mới.

82. Ta gởi gắm đến các con cái, và buộc các con dẫn dắt chúng đi theo con đường đúng đắn. Tập hợp
chúng và nói với chúng về Ta bằng tình yêu và sự dịu dàng.
83. Tìm kiếm người đã bị tước quyền thừa kế, những người sống bị lạc trong đau khổ và các tệ nạn. Ta
ban cho bản chất lời nói của các con để chúng có thể là con đường dẫn đến sự cứu rỗi khi chúng tuôn
ra từ đôi môi của các con.
84. Mở ra trước ‘Cuốn Sách về Sự Sống Đích Thực’, để tinh thần của họ thức tỉnh và trở nên vĩ đại khi
thâm nhập vào những điều mặc khải của Chúa Thánh Thần; giống như Thầy và các con sẽ được lắng
nghe. (64, 70)
85. Ta muốn những người đã tìm ra con đường để đánh dấu nó, và giúp anh em của họ dễ dàng hơn,
và không gieo nó với những vấp ngã như nhiều người đã làm, cản trở những người muốn đến với Ta.
(299, 34)
86. Đối với các con, ôi,các nhà tâm linh, Ta giao nhiệm vụ phá bỏ rào cản mà nhân loại đã xây dựng
giữa họ và Thiên Chúa, một rào cản của đức tin sai lầm, niềm tin rõ ràng trong sự vĩnh cửu, của chủ
nghĩa duy vật và sự tôn thờ bên ngoài.
87. Đối với các con , ôi nhân loại, Ta cho phép nó để lật đổ từ bệ vàng của những con người đó, mặc
dù họ tin rằng họ xa rời thần tượng và tà giáo đã không ngừng để ngưỡng mộ. (285, 54 - 55)
88. Xóa bỏ khỏi tâm trí con người ấn tượng sai lầm rằng, các học thuyết tâm linh được hình thành dựa
trên sự thiếu hiểu biết, mánh khóe và gian lận. Trình bày Giáo Lý của Ta trong tất cả sự thuần khiết và
uy nghi của nó, để nó có thể xóa bỏ sự thờ ơ, cuồng tín và sự cứng rắn, không cho phép nhân loại nghĩ
về bản thân tâm linh của họ, mà họ đã bị tước đi mọi tự do của hành động. (287, 42)
89. Những người đã nhận được điều mặc khải này là những người được chỉ định, để thông báo cho
nhân loại biểu hiện mới của Ta, thông qua sự hiểu biết của con người. Ai các con muốn làm chứng nếu
các con không làm?
90. Nếu các con chờ đợi các ông hoàng hoặc các linh m ục của các tôn giáo đưa tin mừng này đến
nhân loại, thì Ta đã nói với các con rằng, mặc dù họ nhìn thấy Ta, nhưng họ sẽ không mở miệng nói
với nhân loại: ‘Chúa Kitô ở kia kìa, đến với Ngài đi!’ (92, 13)
91. Đừng ngủ, chờ đợi những giờ phút đó mà Ta đã nói đến, trước khi các con đứng dậy và nói với
nhân loại: Điều này các con thấy là những gì đã được viết.
92. Không phải đâu các môn đệ, không thể thiếu rằng, nếu các con tuyên bố nó trước thời hạn mới là
nói tiên tri; rằng các con chuẩn bị con đường cho sự xuất hiện của tất cả những gì Ta đã báo và đã hứa
trước. Đó là khi các con sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình như là các vị tiền hô của tâm linh trên trái
đất.

93. Và như vậy, khi các điều phi thường bắt đầu được đưa ra ánh sáng trên thế giới và Thần Khí của
Chúa nói với các con thông qua các sự kiện chưa từng thấy trước đây, và khi các linh hồn của nhân
loại bắt đầu biểu lộ những món quà và sức mạnh không lường trước được, các con sẽ thấy sự thay đổi
trong tất cả các niềm tin, lý thuyết, chuẩn mực, thể chế và khoa học; Sau đó, nhân loại sẽ thừa nhận
rằng những người từ các trạm khiêm tốn của họ đưa ra một Giáo Lý kỳ lạ về ngoại hình là đúng, bởi vì
lời nói của họ đã được xác nhận bởi các sự kiện.
94. Sau đó, các con sẽ thấy các dân tộc trên trái đất quan tâm đến Giáo Lý tâm linh, các nhà thần học
so sánh Giáo Lý của Chúa Kitô với những điều mặc khải mới, và các con sẽ thấy nhiều người luôn thờ
ơ với tâm linh, quan tâm sâu sắc đến việc nghiên cứu các điều mặc khải về điều này và quá khứ. (216,
16 - 17)
Sứ Vu An Ủi và Chữa Lành những Người Đau Khổ
95. Ta đã ban tặng những món quà tuyệt vời cho những người Ta đã chọn; Một trong số đó là sức
mạnh của ơn chữa lành, nhựa thơm, vì vậy với món quà đó, các con có thể hoàn thành một nhiệm vụ,
là một trong những nhiệm vụ đẹp nhất của nhân loại, vì hành tinh của các con là một thung lũng
nước mắt luôn luôn tìm thấy nỗi đau.
96. Nhờ món quà này, các con có một cánh đồng rộng lớn để gieo niềm an ủi theo Thánh Ý của Ta; và
Ta đã ký gửi nhựa thơm đó trong bản thể các con trong số những người dịu dàng nhất, trong số các
nhịp tim của mình. Các con đã rất thích nó, trước những điều phi thường của các con được khuất
phục, lòng các con đã dịu lại khi phải đối mặt với sự đau khổ của con người, và các con đã luôn bước
đi trên con đường từ thiện.
97. Tiếp tục đưa nhựa thơm mà không tìm thấy trong tay của mình, vì nó tràn ngập trong một cái nhìn
chứa đầy lòng trắc ẩn, an ủi và hiểu biết; nó đi theo những suy nghĩ tốt và trở thành lời khuyên lành
mạnh, bằng lời nói của ánh sáng.
98. Món quà chữa lành không có giới hạn; không bao giờ quên rằng các con đang bão hòa với nó. Nếu
nỗi đau làm các con trở thành nạn nhân, đó là vì các con phải trải qua một cuộc kiểm tra; đừng quên
những lời dạy của Ta nếu các con không thể loại bỏ nỗi đau với nhựa thơm đó, thay vào đó hãy quên
đi những đau khổ của chính mình, và đặt suy nghĩ vào những người khác, những người mà nỗi buồn
sẽ lớn hơn. Đó là khi các con sẽ nhìn thấy những điều phi thường trong chính các con và anh em của
mình. (311, 18 - 19)
99. Làm thế nào các con phải chuẩn bị thâm nhập vào trái tim con người để biết bí mật của họ, những
thứ được giấu ở đó và những gì họ cần.
100. Ta đã đến để dạy các con ban sự nuôi dưỡng cho các linh hồn, chữa lành họ và cho họ ánh sáng,
và chỉ cho họ con đường tiến hóa của mình.

101. Người nghe được Lời này và giữ nó trong lòng sẽ trở thành người hướng dẫn, học giả và cố vấn.
Theo lời anh ta sẽ là một mạch ánh sáng và niềm an ủi cho những người anh em cần ánh sáng. (294, 3
- 4)
102. Ta trao cho các con một giọt nhựa thơm; để khi các con bị bắt bớ, các con có thể thực hiện
những điều phi thường chữa lành trong nhân loại, vì trong cuộc đại dịch, khi những căn bệnh lạ và
không biết đến khoa học phát sinh, sức mạnh của các môn đồ của Ta sẽ được biểu lộ.
103. Ta giao cho các con một chìa khóa mà các con có thể mở ra những ổ khóa bị rỉ sét nhất: những
trái tim bướng bỉnh nhất, và các con có thể mở ngay cả cánh cổng của các nhà tù để thả tự do cho
những người vô tội và cứu lấy kẻ tội lỗi.
104. Hãy luôn bước đi với sự bình an và tin tưởng vào Ta, cho bất cứ nơi nào các con đi, Thiên thần
của Ta bảo vệ các con. Họ sẽ tham gia vào sự hoàn thành của các con và đi cùng các con đến nhà và
bệnh viện, cũng như các nhà tù và trại bất hòa và chiến tranh, bất cứ nơi nào các con đến để gieo hạt
giống của Ta. (260, 37 - 38)
105. Nhân loại sẽ đến, và trong số đó Tôma, được đại diện bởi khoa học và vật chất, với đôi mắt sẵn
sàng xem xét, và không chỉ mắt, mà bằng ngón tay, chạm, cảm nhận, và chỉ bằng cách này, họ sẽ có
thể tin vào sự tồn tại của Ta và các sự kiện tâm linh sẽ xảy ra với nhau trong nhân loại, và con người sẽ
làm chứng để Tôma của Kỷ Nguyên thứ ba có thể vượt qua sự nghi ngờ và chủ nghĩa vật chất của anh
ta bằng tình yêu của Ta. (319, 38)
106. Ta sẽ ban cho các con mệnh lệnh để vươn lên và đi làm, vì đó sẽ là thời điểm của những tín hiệu
tuyệt vời và rõ ràng, rằng các con sẽ nghe thấy tiếng nói của Thế giới Tâm linh cũng như của thế giới
này, đánh dấu bằng các sự kiện, giờ đấu tranh của các con đã đến, Ta sẽ nói chuyện với các con, Thần
Khí đến tinh thần, và hướng dẫn các con trên con đường.
107. Tuy nhiên, trước khi các con đến với nhân loại với tư cách là các giáo viên, các con sẽ đến với tư
cách là các học giả và khi các con đã làm dịu cơn đau của họ, họ sẽ có thể uống từ giếng nước tinh
khiết của Lời Ta. Trước tiên hãy tìm kiếm các vết thương, vết loét và bệnh tật, và chữa khỏi bệnh của
họ để sau đó các con có thể chạm đến tinh thần của họ.
108. Hãy đến với những người anh em của mình như Chúa Giêsu trong Kỷ Nguyên thứ hai, mang đến
trước Lời của Ta là nhựa thơm chữa lành, và nhựa thơm là gì? Ôi, các môn đệ, có phải là nước của đài
phun nước được ban phước và làm thuốc cho người bệnh không? Không, mọi người. Nhựa thơm mà
Ta nói là trong trái tim của các con. Ta đã gửi nó ở đó như một bản chất quý giá, và chỉ có tình yêu
mới có thể mở nó ra như một dòng chảy.
109. Khi các con muốn đổ nó ra cho một người bệnh nào đó, đó sẽ không phải là bàn tay của các con
xức dầu cho họ, mà là tinh thần tràn ngập tình yêu, từ thiện và an ủi. Và ở đó, nơi các con định hướng
suy nghĩ của mình, sự phi thường sẽ được làm việc.

110. Các con sẽ có thể làm việc theo nhiều cách, dựa trên các sinh vật và các yếu tố của thiên nhiên để
mang lại sự an ủi cho tất cả mọi người. Ta cũng nói với các con, đừng sợ bệnh tật, hãy kiên nhẫn và
thương xót với tất cả.
111. Liên quan đến những người bị sở hữu, và những người bối rối trong tâm trí con người của họ, các
con cũng có thể chữa khỏi, vì các con cũng có khoa đó, và phải phục vụ những sinh vật rơi vào tuyệt
vọng và bị lãng quên. Giải thoát họ, và thể hiện sức mạnh này trước sự hoài nghi. Đó là một trong
những sứ mệnh vĩ đại của người dân này: mang theo ánh sáng nơi có bóng tối, bẻ gãy xiềng xích nô lệ
và bất công, và chuẩn bị thế giới này để nhìn thấy Chúa và nhìn thấy chính họ, bản thân bên trong của
họ, với kiến thức đầy đủ về sự thật. (339, 39 - 41)
Thời Điểm cho sự bắt đầu Sứ Mệnh Toàn Cầu
112. Nếu hiện tại thế giới quá đui mù, đến nỗi không thể nhìn thấy ánh sáng của sự thật, cũng không
nghe thấy tiếng gọi của Ta trong nơi sâu thẳm của họ, hãy cầu nguyện và có được nền tảng tâm linh,
vì trong những khoảnh khắc này, các con sẽ không được nghe thấy, vì tất cả mọi người tận hiến để
chuẩn bị để tự hủy diệt và tự vệ.
113. Con người phải mù quáng hơn nữa, cho đến khi tuyệt vọng, hận thù, khủng bố và nỗi đau đạt
đến giới hạn của họ.
114. Đó cũng không phải là thời điểm thích hợp để gửi cho họ Thông điệp của Ta, Vì các con sẽ giống
như tiếng khóc trong hoang địa, không được nghe bởi bất kỳ ai. (323, 27 - 29)
115. Sau khi toàn bộ trái đất đã được thử nghiệm và bị rung chuyển mạnh mẽ, và mọi quốc gia, mọi tổ
chức và mọi hộ gia đình đã được phán xét đầy đủ về cội nguồn, và nhân loại đã được tẩy sạch mọi vết
bẩn, các con sẽ chuẩn bị nhân danh Ta để đưa Giáo Lý của Ta đến với anh em của mình. (42, 54)
116. Khi thời gian đến, những người yêu dấu, các con sẽ phát sinh và chia sẻ Lời Thánh của Ta với anh
em của mình. Các con sẽ phân tán khắp thế giới như những môn đệ tốt lành, và Phúc Âm mới mà Ta
đã mang đến cho các con sẽ được lan truyền. Ánh sáng từ Dấu Ấn thứ sáu sẽ chiếu sáng tâm linh loài
người trong thời kỳ này, và với nó các Mầu Nhiệm sẽ được làm rõ.
117. Giáo Lý của Ta sẽ được thiết lập ở các quốc gia khác nhau, và tất cả những điều chưa được khám
phá bởi con người sẽ được tiết lộ thông qua ánh sáng từ Bảy Ấn. Sau đó, các con sẽ nói với nhân loại
về những giáo huấn mà các con đã nhận được, và sẽ cho nó biết làm thế nào để thực hiện Luật của
Ta. (49, 43)

