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Những điều Mặc Khải của Chúa Giêsu Kitô
Những Nhiệm Vụ và Nghĩa Vụ
Vì vậy, Đức Chúa phán:
1. Ôi, Các môn đệ của Ta: trở về với bản thân trước đây của mình, lắng nghe Ta và cảm nhận Ta như
các con đã làm trước đây. Hãy nhớ khi các con thú nhận rằng, sự mặc khải này là sự sống và là ánh
sáng của số mệnh của các con. Đừng quên rằng hôm nay Ta nói với các con, rằng những gì các con cần
sẽ được cấp cho khi thời điểm thích hợp đến.
2. Đổ đầy dầu cho đèn của mình một lần nữa, để ngọn lửa của đức tin và trí tuệ sẽ sáng lên một lần
nữa.
3. Đừng ngủ yên, hãy cảnh giác và cầu nguyện, vì Thầy có thể làm các con ngạc nhiên khi bước vào nơi
ở của các con như trước đây, như trong những ngày nhiệt tình tâm linh, khi ở mỗi bước các con đã
cảm thấy sự hiện diện của Ta.
4. Các con sẽ thấy cuộc sống của mình sẽ lại được chiếu sáng bởi ánh sáng bị che khuất mà các con
không biết, và nó sẽ khôi phục lại niềm tin của các con vào một tương lai tràn đầy sự phong phú và
khôn ngoan. (4, 27 - 29)
5. Nhiều người trong các con tự gọi mình là những người tâm linh, bởi vì các con có niềm tin vào sự
hiện diện của Ta, trong các giao tiếp mà Ta đã thực hiện bằng phương tiện hiểu biết của con người, và
bởi vì các con thường xuyên tham dự để nghe Lời của Ta. Nhưng Ta muốn các con trở thành những
nhà tâm linh, thông qua việc thực hành điều tốt, thông qua kiến thức về bản chất của cuộc sống, qua
tình yêu của các con dành cho đồng loại và thông qua sự thờ phượng Thiên Chúa của mình trong một
sự tồn tại cao cả, hữu ích và đạo đức. (269, 55)
6. Đối với một số người, Ta đã có một nguồn gốc khiêm nhường trong thế giới này, để họ có thể bắt
chước Thầy của mình trong cuộc sống này, và với những người khác, nó đã được sinh ra trong những
ngôi nhà giàu có, để họ cũng có thể bắt chước Chúa Giêsu, là Vua, đã rời bỏ ngai vàng của Mình để
đến phục vụ người nghèo, người bệnh và các tội nhân.
7. Công đức của anh ta, người biết cách từ bỏ vị trí của mình để phục vụ đồng loại, cũng vĩ đại như
anh ta đã vươn lên trên con đường tình yêu từ sự khiêm nhường, và bỏ qua cuộc sống đến độ cao của
sự công chính. (101, 55 - 56)

8. Các con hỏi tại sao Ta đã đến với các con? Bởi vì Ta thấy rằng các con đã quên con đường, nơi các
con nên trở về giữa lòng từ nơi mình đã nổi lên, và Ta đã đến để chỉ cho các con một lần nữa.
9. Con đường là Luật của Ta và bằng cách hoàn thành nó, tinh thần sẽ đạt được sự bất tử. Ta đang chỉ
cho các con cánh cửa rất hẹp, giống như con đường mà Ta đã chỉ cho các con với giáo huấn của Ta
trong thời gian đó. (79, 2 - 3)
10. Những người nghe Ta sẽ dọn đường cho những ai sẽ tiếp nhận Ta trong Thần Khí. Không phải
ngẫu nhiên mà trước sự hiện diện của Ta, những người nhận được sự dạy dỗ của Ta, cũng như sẽ
không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên rằng sẽ có sự phát triển của những ân tứ thuộc tâm linh ở
những người sẽ cảm thấy sự hiện diện của Ta mà không cần người phát ngôn. (80, 4)
11. Ta đã có các con đã được trù định để mở rộng điều tốt đẹp trên trái đất, và đó là tâm linh thực sự.
12. Các con có cảm thấy nhỏ bé và không có khả năng không? Các con có đánh giá bản thân quá
không trong sạch để mang trong mình tinh thần một sứ mệnh của bản chất này không? Đó là bởi vì
các con không biết về trí tuệ của Ta và lòng thương xót của Ta, và không quan sát một cách thuần
khiết những ví dụ Ta, đưa ra cho các con ở mỗi bước thông qua Thiên nhiên.
13. Các con không nhìn thấy những tia sáng mặt trời, chiếu sáng tất cả, thậm chí đến vũng nước xấu
nhất, nó bốc hơi lên trời, thanh lọc nó và cuối cùng biến nó thành một đám mây đi qua cánh đồng để
mang lại sự sống không? (150, 51 - 53)
14. Ở đây trong sự hiện diện của Ta, loại bỏ tất cả tạp chất khỏi tinh thần của các con, để nó có thể
đạt được tự do. Đừng sợ, vì các con sẽ không tiết lộ bất kỳ bí mật nào cho Ta. Ta biết các con tốt hơn
các con biết chính mình. Hãy thú nhận thân mật với Ta. Ta sẽ biết làm thế nào để hiểu các con hơn bất
cứ ai và sẽ có thể tha thứ cho nguyên nhân và các khoản nợ của các con, vì Ta là người duy nhất có
thể phán xét các con.
15. Khi các con đã hòa giải với Cha của mình và các con nghe thấy linh hồn của mình hát một bài
thánh ca chiến thắng, sau đó ngồi yên trong bàn của Ta, ăn và uống từ những món ăn được cung cấp
cho các con bởi Thần Khí của Ta, được tìm thấy trong bản chất của Lời Ta . (39, 71)
16. Nhiều người các con khóc, sau khi nguyền rủa nỗi đau. Ta tha thứ cho các con về lỗi của mình, vì
chúng phát sinh từ sự thiếu hiểu biết của các con.
17. Làm dịu trái tim của các con, Những học trò nhỏ bé của Ta, và làm rõ sự hiểu biết của mình, để các
con có thể hiểu những gì Ta sẽ nói với các con: Khi các con một lần nữa cảm thấy nỗi đau xâm nhập
vào trái tim mình, cô lập bản thân trong một vài giây. Một mình, ở đó trong sự thân mật của phòng
ngủ, trò chuyện với tinh thần của chính mình, chịu đựng nỗi đau của mình, và kiểm tra nó giống như
các con sẽ cầm một vật trong tay để nghiên cứu.

18. Kiểm tra nỗi đau của mình theo cách này: Xem nó đến từ đâu, và tại sao. Lắng nghe tiếng nói của
lương tâm của mình, và thực sự Ta nói với các con, từ sự suy ngẫm đó, các con sẽ rút ra một kho tàng
ánh sáng và bình an cho trái tim mình.
19. Ánh sáng sẽ cho các con một cách để gác lại nỗi đau, và sự bình yên sẽ cho các con sức mạnh để
chờ đợi, cho đến khi thử thách trôi qua. (286, 26 - 28)
20. Tiếp tục đấu tranh để trở nên mạnh mẽ trong tinh thần và trong hình thức thể chất, vì nếu cho
đến bây giờ có những căn bệnh giữa các con, đó là do thiếu tâm linh và đức tin, các con không biết
làm thế nào để vượt lên trên sự khổ sở và đau đớn của cuộc đời này .
21. Giáo Lý của Ta không chỉ dạy các con có niềm tin vào quyền năng của Thiên Chúa, mà còn có niềm
tin vào chính mình.
22. Hôm nay các con nói: Thiên Chúa ở trong chúng ta. Nhưng các con nói điều đó mà không cảm thấy
hay hiểu điều đó bởi vì chủ nghĩa duy vật của các con cản trở các con cảm thấy sự hiện diện của Ta
trong bản thể mình; nhưng khi thuyết duy linh là một phần trong cuộc sống của các con, thì các con sẽ
biết sự thật về sự hiện diện của Ta trong mỗi người. Tiếng nói của Ta sẽ vang lên trong lương tâm,
thẩm phán bên trong sẽ được lắng nghe và hơi ấm của Chúa Cha sẽ được cảm nhận. (265, 57)
23. Bài học này đến trái tim của các con, nơi ý định chuộc tội và tình cảm cao quý đã được sinh ra.
24. Nếu các con đã chịu đựng và khóc rất nhiều để đạt đến điểm mở cửa trái tim cho Ta, thì Ta thực
sự nói với các con rằng, anh ta cũng đã chịu đau khổ rất nhiều, đã chuộc lỗi vì lỗi lầm của mình và phải
được tha thứ. (9, 37 - 38)
25. Các con khóc, hỡi dân của Ta, bởi vì các con cảm thấy trong trái tim hối cải của mình tình yêu của
Thầy. Các con đã được bảo rằng, anh ta sẽ hiện diện trước mặt Chúa Cha mang trong linh hồn mình
một lỗi lầm nghiêm trọng, đã không thể được tha thứ và anh ta đã có thể phải chịu một sự nguyền
rủa đời đời.
26. Nhưng làm thế nào các con có thể quan niệm công lý Thánh Thiêng của Ta là rất quái dị như vậy
được? Có phải các con không biết rằng qua Chúa Giêsu, Ta đã chỉ ra rằng, những lời dịu dàng nhất của
Ta và những ánh mắt dịu dàng nhất của Ta dành cho những người đã phạm tội nhiều nhất không?
Làm thế nào Ta có thể dạy một bài học trên thế giới và làm điều ngược lại trong cõi vĩnh hằng? (27,
41)
27. Được an ủi trong những giây phút cay đắng và khó khăn của các con, hãy nhớ rằng, Luật Khôn
Ngoan và Hoàn Hảo của Ta sẽ Phán Xét mọi thứ.
28. Ta đã ở trong phiền não của các con để qua đó các con sẽ tìm kiếm Ta. Ta đã chạm vào các con
qua sự nghèo khó để các con có thể học hỏi, khiêm tốn và hiểu người khác.

29. Ta đã giữ lại bánh hàng ngày của các con, để chứng minh rằng, người có đức tin giống như những
con chim không lo lắng về một ngày mai; Họ nhìn thấy bình minh xuất hiện như một biểu tượng cho
sự hiện diện của Ta, và khi họ thức dậy, hành động đầu tiên của họ là nâng cao giai điệu của họ như
một dấu hiệu của lời cảm tạ, và là bằng chứng cho đức tin của họ. (5, 55 - 57)
30. Đôi khi các con nói với Ta: ‘Lạy Chúa, nếu con có tất cả mọi thứ, nếu con không thiếu gì, con sẽ chủ
động trong công việc thuộc tâm linh của Ngài và con sẽ làm từ thiện’. Nhưng hãy nhớ rằng là con
người, các con có thể thay đổi và tất cả những dự định của mình ngày hôm nay khi các con không có
gì, sẽ thay đổi nếu Ta cho phép tất cả những gì các con muốn!.
31. Chỉ có tình yêu của Thiên Chúa không thể thay đổi đối với con cái của Ngài.
32. Nếu Ta đã cho các con rất nhiều, Ta biết trước rằng các con sẽ đánh mất chính mình, vì Ta nhận
thức được những quyết tâm và điểm yếu của các con. (9, 55 - 57)
33. Khi Ta nói với các con rằng, hãy tách mình ra khỏi những thú vui, mà các con đã giải thích sai
những lời Ta, nghĩ rằng điều đó làm Ta hài lòng hơn khi thấy các con đau khổ hơn là vui mừng, các con
đã nhầm.
34. Nếu Ta là Cha của các con, làm thế nào các con có thể tưởng tượng rằng Ta thà thấy các con khóc
hơn là cười?
35. Khi bảo các con tách mình ra khỏi những thú vui, Ta chỉ nói đến những điều không lành mạnh cho
tinh thần hoặc làm tổn hại đến hình thức vật chất. Mặt khác, Ta khuyên các con nên tìm kiếm sự thỏa
mãn lành mạnh cho trái tim và tinh thần trong tầm tay của mình. (303, 27)
36. Ta thậm chí không khăng khăng rằng các con tin vào Ta; Khi các con đã đến, chính Ta là người đã
đi trước, đưa ra bằng chứng cho các con, bằng cách chữa lành những bệnh tật của cơ thể các con,
mang lại sự bình yên cho tinh thần của các con hoặc điều gì đó mà các con tin là không thể đạt được.
37. Sau đó, khi các con tin vào Ta và đã đầu hàng chính mình với niềm tin vào việc hoàn thành Luật
của Ta, Ta đã chỉ ra cho mỗi người nhiệm vụ của mình để anh ta không đi chệch khỏi con đường, và
rằng anh ta sẽ chỉ nhận những gì tương ứng với anh ta và mở rộng cho anh em của anh ta lòng bác ái
và tình yêu giống như Ta đã đến để làm với các con.
38. Tình cờ các con có tin rằng, tất cả những người truyền giáo là giáo viên không? Các con có tin rằng
tất cả những người coi mình là thừa tác viên của Chúa đều là đặc phái viên của Ta, hay Ta đã trao cho
họ sứ mệnh mà họ đang thực hiện không? Các con có tin rằng tất cả những kẻ trị vì, cai trị và chỉ huy
trên thế giới đều có những món quà cần thiết để hoàn thành sứ mệnh đó không? Không, dân của Ta.
Có bao nhiêu người thực hiện nghĩa vụ đã thực sự được giao phó cho họ. Trong khi một số chiếm
đoạt một vị trí không phù hợp với họ, những người nên hoàn thành nó bị sỉ nhục và bị vượt qua. (76,
36 - 37)

39. Đừng nghĩ rằng Ta bị xúc phạm nếu một số người không tin vào sự hiện diện của Ta trong biểu
hiện này, vì nó hoàn toàn không ảnh hưởng đến sự thật của Ta. Có bao nhiêu người đã nghi ngờ về sự
tồn tại của một Thần Linh, đã tạo ra tất cả những điều kỳ diệu của vũ trụ, nhưng mặt trời vẫn không
ngừng ban cho họ ánh sáng. (88, 7)
40. Hôm nay các con mở ra cánh cửa trái tim và sự hiểu biết trước ánh sáng của sự dạy dỗ của Ta. Với
những gì công việc các con đến để tôn vinh Ta.
41. Tất cả các con giữ im lặng trong cả hai hình thức vật chất và tinh thần trước Ta; các con cúi đầu và
hạ mình xuống, nhưng Ta không muốn con cái Ta hạ mình xuống trước Ta, Ta muốn chúng xứng đáng
được ngẩng mặt lên và nhìn Ta; vì Ta không đi tìm người hầu hay nô lệ, Ta không đi tìm những sinh
vật cảm thấy ngoài vòng pháp luật và bị lưu đày. Ta đến với con cái của Ta, người mà Ta rất yêu quý,
để khi chúng nghe tiếng của Ta, tiếng nói của Cha chúng, chúng nâng cao tinh thần của chúng trên con
đường tiến hóa tâm linh. (130, 39 - 40)
42. Các môn đệ yêu dấu: Hãy sốt sắng với Công Việc của Ta, tuân thủ các mệnh lệnh của Ta và với
những người các con sẽ làm chứng cho Ta. Maria, Mẹ yêu thương của các con, cũng tuôn xuống các
con và lấp đầy các con bằng ân sủng; cô ấy dạy cho các con một tình yêu hoàn hảo và thay đổi trái tim
của các con thành một nguồn từ thiện, để các con có thể thực hiện những hành động tuyệt vời của
tình yêu giữa anh em của mình và biết sự thật. Cô ấy là cộng tác viên của Ta, và bên cạnh Lời của Ta,
một người Thầy và Thẩm Phán, là lời nói của cô ấy và người trung gian. Yêu cô ấy, dân của Ta và gọi
tên cô ấy. Quả thật Ta nói với các con rằng, Maria luôn canh chừng trên các con và đồng hành cùng
các con, không chỉ trong những ngày thử thách mà còn mãi mãi. (60, 24)
43. Ta đã đặt tên cho các con là dân của Maria, vì các con có thể yêu thương và nhận ra Mẹ Thiên Tính
và tiếp cận cô ấy như một đứa trẻ cần sự dịu dàng hoặc là một tội nhân tìm kiếm sự can thiệp.
44. Sự hiện diện của Maria trên thế giới là một dấu hiệu cho thấy tình yêu của Ta dành cho con người;
Sự thuần khiết của cô ấy là một phép màu trên trời, được tiết lộ cho các con. Từ Ta, cô đã xuống trần
gian để trở thành một người phụ nữ và trong bụng cô sẽ nảy mầm hạt giống Thiêng Liêng, thân thể
của Chúa Giêsu, qua đó Lời Hằng Sống sẽ nói. Cô ấy đến một lần nữa để thể hiện bản thân trong giai
đoạn này. (5, 9 - 10)
45. Điều cần thiết là trái tim con người nhận biết trong sâu thẳm thông điệp quý giá mà Thần Khí của
Ngài đã mang đến cho thế giới, và sau đó, khi biết sự thật, các con xóa bỏ tất cả sự tôn thờ ngẫu
tượng và sự cuồng tín mà các con đã dành cho nó và dâng lên tình yêu thiêng liêng của mình. (140,
43)
46. Một số người nói với Ta, ‘lạy Chúa, sao Ngài không cho chúng con thấy Ngài, giống như những
người anh em của chúng con làm chứng rằng họ nhìn thấy Ngài?’

47. Ôi trái tim yếu đuối cần thấy để tin! Công đức nào các con sẽ có khi nhìn thấy Chúa Giêsu nhân
bản như một khải tượng dưới hình dạng một người đàn ông, khi tinh thần của các con, thông qua tình
yêu, đức tin và sự nhạy cảm, có thể cảm nhận được Ta, vô hạn và hoàn hảo trong bản chất Thiên Chúa
của Ta?
48. Các con bị bệnh nếu các con ghen tị với những người sở hữu năng khiếu nhìn thấy tâm linh dưới
hình dạng hoặc biểu tượng, vì những gì họ nhìn thấy không chính xác là Thần, mà là một câu chuyện
ngụ ngôn hoặc hình ảnh nói với họ về tâm linh.
49. Hãy thoải mái trong những món quà của mình, và phân tích những lời chứng các con nhận được,
luôn luôn tìm kiếm ý nghĩa: ánh sáng, sự dạy dỗ và sự thật. (173, 28 - 30)
50. Không bao giờ phản bội những lời dạy của Ta, hãy biểu lộ Công Việc của Ta như một cuốn sách, chỉ
bao gồm sự thuần khiết và khi các con kết thúc hành trình của mình, Ta sẽ chào đón các con. Ta sẽ
không quan tâm những khuyết điểm tâm linh của các con và Ta sẽ ban cho các con sự âu yếm thiêng
liêng của Ta, đó sẽ là phần thưởng lớn nhất của các con khi các con đến Đất Hứa. Vì Ta đã ban cho các
con trong Kỷ Nguyên này một số ít hạt giống mà các con có thể học để gieo trên những cánh đồng
màu mỡ, và ở đó cho phép nó nhân lên. (5, 27)
51. Đánh giá trách nhiệm của mình, những người thân yêu, xem rằng một ngày qua đi là một ngày các
con trì hoãn sự xuất hiện của tin tốt lành này đến trái tim của anh em mình, và rằng một bài học các
con bỏ lỡ là một ít bánh mì các con có thể cung cấp cho người túng thiếu (121, 40)
52. Các con đã biết hương vị Trái của cây và Ta cảnh báo các con, để ngày mai các con không để mình
bị ngạc nhiên bởi những tiên tri giả. Hãy luôn dõi theo anh em của mình, dạy họ phân biệt bản chất
của Giáo Lý của Ta.
53. Đã có lời viết rằng, sau sự chia tay của Ta, các tiên tri giả sẽ xuất hiện, nói với dân của Ta rằng, họ
được gửi bởi Ta và họ đến với Danh của Ta để tiếp tục công việc mà Ta đã thực hiện giữa các con.
54. Khốn cho các con, nếu các con cúi đầu trước những nhà tiên tri và giáo viên giả đó, hoặc nếu các
con trộn lẫn Giáo Lý của Ta với những từ không thuộc về bản chất, vì nó sẽ gây ra sự nhầm lẫn lớn. Đó
là lý do tại sao Ta thường bảo các con cầu nguyện và tiếp tục theo dõi. (112, 46 - 47)
55. Nếu các con không tự chuẩn bị, những tin đồn sẽ đến tai các con, sẽ khiến các con bối rối và với
họ, các con sẽ nhầm lẫn anh em của mình sau đó.
56. Ta đang cảnh báo các con, để một khi những giao tiếp này kết thúc, các con sẽ không cố gắng thực
hành lại chúng, bởi vì đó sẽ không phải là những linh hồn ánh sáng sẽ tự biểu lộ, nhưng những sinh
vật bối rối sẽ nhắm đến để phá hủy những gì các con đã được thành lập trước đó.

57. Mặt khác, Người biết cách chuẩn bị cho mình, người thay vì cố gắng tỏ ra đáng chú ý có thể khiến
mình trở nên hữu ích, thay vì dự đoán các sự kiện, có thể chờ đợi với sự kiên nhẫn, Anh ta sẽ nghe rõ
lời dạy của Ta, sẽ đạt được tinh thần của anh ta về những món quà tồn tại trong anh ta, đó là: cảm
hứng, trực giác, sự hiện diện thông qua cầu nguyện, tầm nhìn tâm linh và những giấc mơ tiên tri. (7,
13 - 14)
58. Hôm nay các con thấy những người phát ngôn này nói trong cơn sững sờ, và mặc dù sự miễn
cưỡng của một số các con là tuyệt vời, các con tin rằng sự thể hiện của Ta qua các ống dẫn này là có
thể; Tuy nhiên, khi loài người nhìn thấy các môn đệ của Ta nói trong trạng thái bình thường của họ về
những điều mặc khải Thánh Thiêng, họ sẽ nghi ngờ.
59. Trong cộng đoàn riêng của họ Ta sẽ phát sinh những người mà khi nghe các con nói, cảm hứng từ
Ta, sẽ nghi ngờ, và các con sẽ cần phải có sự chuẩn bị tuyệt vời và sự trong sạch tinh thần để được tin.
(316, 52 - 53)
60. Nếu trên con đường của mình, các con đến để gặp những người, bằng cách làm việc hoặc cách suy
nghĩ của họ, cho thấy sự lạc hậu về tinh thần trước sự mặc khải của Ta, đừng bị nhầm lẫn; các con nên
biết rằng, chưa bao giờ có lúc tất cả chúng sinh diễu hành. Tin tưởng rằng, Ta đang để lại cho họ
những lời sẽ đánh thức họ khi thời gian đã đến.
61. Những Lời này, mà các con chưa thể hiểu, sẽ giống hệt như những người đó sẽ hiểu. (104, 42 - 43)
62. Phát triển và thực hành mà không có sự cuồng tín; nâng cao và đặt bản thân mình ở một cấp độ,
mà từ đó các con có thể dạy tất cả anh em của mình mà không phân biệt các tín ngưỡng hoặc các giáo
lý.
63. Đừng giữ lại lòng bác ái của các con cho người đang cần, vì anh ta theo một sự thờ phượng kém
phát triển hoặc không hoàn hảo; ngược lại, hành động không ích kỷ của các con sẽ chiến thắng trái
tim anh ta.
64. Không giới hạn bản thân trong các nhóm, cũng không giới hạn các hoạt động của các con, có sự
giác ngộ cho mọi tinh thần và nhựa thơm cho mọi nỗi đau. (60, 27)
65. Nếu anh em của các con thì thầm chống lại các con vì đã trả lời cuộc gọi của Ta, hãy bịt tai lại và
giữ im lặng, vì họ vô tội; nhưng nếu các con đã đưa ra nguyên nhân này để phán xét họ, khốn cho các
con! Vì các con đã được chiếu sáng bởi ánh sáng từ lương tâm của mình, và hiểu những gì các con
làm. (141, 27)
66. Vì vậy, dân của Ta, đừng cố làm cho tất cả con người nghĩ hoặc tin như các con. Không bao giờ xúi
giục nhân loại, không kết án họ, hoặc lên án họ vì những gì họ không nói, hoặc vì họ không chấp nhận
đề xuất của mình, lời dạy của các con hoặc lời khuyên của các con.

Nhìn vào tất cả các anh em của mình với sự tôn trọng và bác ái thiêng liêng sâu sắc nhất, và bằng cách
này, các con sẽ hiểu rằng mỗi người trong sự thờ phượng của riêng mình, Giáo Lý của riêng mình và
trên con đường riêng của anh ta, đã đạt đến nơi mà năng lực tâm linh của anh ta, cho anh ta quyền.
Và nơi các con thấy loài người ngày nay là nơi mà sự tiến hóa của chính nó đã mang nó. (330, 29)
67. Bây giờ Ta muốn các con biết rằng, các con không hơn bất kỳ ai; niềm tin mà các con đã nuôi
dưỡng rằng, các con là một dân tộc có đặc quyền là một lỗi lầm, bởi vì Đấng Tạo Hóa trong tình yêu
hoàn hảo của Ngài đối với tất cả các sinh vật của Ngài không phân biệt ai.
68. Ta nói điều này, bởi vì ngày mai các con phải dạy cho anh em của mình Giáo Lý Ta đã mang đến
cho các con trong thời gian này, và Ta không muốn các con xuất hiện trước những người cuối cùng
với tư cách là những sinh vật siêu đẳng, cũng không phải là công đức của mình khiến các con trở
thành người duy nhất xứng đáng nghe theo Lời của Ta.
69. Các con sẽ là anh em toàn diện, khiêm tốn, giản dị, cao thượng và từ bi.
70. Các con sẽ mạnh mẽ nhưng không kiêu ngạo, để các con không làm bẽ mặt kẻ yếu. Nếu các con có
kiến thức tuyệt vời về Giáo Lý của Ta, đừng bao giờ thể hiện kiến thức của mình để anh em của các
con không cảm thấy bị coi thường. (75, 17 - 19)
71. Ngay cả ở đây, trong số những người lao động của Ta, có bao nhiêu người không hiểu Giáo Lý của
Ta và khi thấy các con được ban tặng những món quà, họ đã tin rằng mình vượt trội và đáng được
ngưỡng mộ và được tôn trọng. Điều đó mang Ta lại để hỏi các con rằng, các con có thể tin rằng một
tinh thần cao thượng có thể là vô ích đối với những món quà của nó không, vì sự khiêm tốn và từ
thiện là hai trong số những thuộc tính chính mà nó nên có. (98, 15)
72. Hãy nhớ, Ta đã từng nói với các con rằng, Ta không tạo ra các con để trở thành giống như những
cây thực vật ký sinh. Ta không muốn các con hài lòng với việc không làm hại, nhưng muốn các con đạt
được sự hài lòng thông qua các công việc tốt. Những người không làm điều tốt, khi họ có thể đã làm
hại nhiều hơn những người không hiểu cách làm điều tốt, và do đó họ hài lòng với việc làm điều ác,
bởi vì đó là tất cả những gì họ biết. (153, 71)
73. Ôi! Những đứa con rất yêu dấu của Ta, những người khóc như những con chiên lạc, gọi mục tử
của mình bằng những tiếng kêu đau khổ! Khi các con nhắm mắt vào thực tế xung quanh, cuối cùng
các con nghĩ rằng Ta là nguyên nhân dẫn đến những bất hạnh của các con trên trái đất; những người
khác tin rằng sự thăng trầm của họ không liên quan đến Ta.
74. Thật vô ơn khi các con nghĩ Cha mình theo cách này, và thật bất công khi đánh giá công lý hoàn
hảo của Ta!

75. Các con có tin rằng Ta không lắng nghe các con khi các con nói rằng mình chỉ được nuôi dưỡng
bằng sự cay đắng, rằng thế giới mà các con sinh sống là một thế giới không có hạnh phúc và sự tồn tại
mà các con dẫn dắt không có lý do gì để tồn tại không?
76. Các con chỉ cảm thấy sự hiện diện của Ta, khi các con tin rằng Ta trừng phạt các con, rằng Ta từ
chối các con tất cả lòng thương xót, và các con quên đi sự dịu dàng và lòng tốt của Cha mình; các con
phàn nàn về cuộc sống của mình, thay vì chúc lành cho lợi ích của nó.
77. Thực tế là các con nhắm mắt trước sự thật và chỉ thấy cay đắng và nước mắt quanh mình, cảm
thấy tuyệt vọng vì các con tin rằng mọi thứ sẽ không có phần thưởng.
78. Cuộc sống của các con sẽ khác biệt như thế nào, nếu thay vì sự không phù hợp đó, về sự không
hiểu biết đó, suy nghĩ đầu tiên của các con mỗi ngày sẽ là ngợi khen Cha và những lời đầu tiên của
mình, để biết ơn rất nhiều lợi ích mà tình yêu của Ngài mang lại!
79. Nhưng các con không cảm thấy những đức tính đó nữa, bởi vì xác thịt đã làm xáo trộn tinh thần và
các con đã quên mất lời dạy của Ta; đó là lý do tại sao Ta đến để nói với các con về những cảm xúc mà
các con đã loại bỏ khỏi trái tim mình. (11, 4 - 9)
80. Các con đã phạm tội, ngoại tình, bị xúc phạm, và bây giờ các con thấy mình trước sự thật của Lời
Ta, chỉ ra lỗi của các con, các con quên đi lỗi lầm của mình và tin rằng Chúa của các con là bất công khi
Ngài nói với các con về các thử thách và sự bồi thường. (17, 33)
81. Các con đã được thử nghiệm rất nhiều, các môn đệ yêu quý. vì mỗi thử nghiệm chứa đựng một
Mầu Nhiệm cho các con. Các con không biết liệu nó được thiết kế để củng cố các con trong trận chiến,
để tiết lộ kiến thức mới cho các con hay để tái lập tội lỗi. Các con không bao giờ nên cố gắng tránh
một thử thách vì chúng không được gửi với mục đích đó và không bao giờ lớn hơn sức mạnh đạo đức
hoặc tinh thần của các con. (47, 26)
82. Tại sao nhiều người trong các con sợ rằng, Ta đã viết số mệnh của các con trong những thử thách,
đau đớn, trừng phạt và bất hạnh? Làm thế nào các con có thể tin rằng Đấng yêu các con với sự hoàn
hảo sẽ cung cấp cho các con một con đường đầy chông gai? Ta thực sự nói với các con, con đường
nguy hiểm gieo rắc khó khăn là con đường các con đã chọn thông qua ý chí của riêng mình, tin rằng nó
chứa đầy niềm vui, tự do và hạnh phúc, không hiểu rằng đó chính xác là con đường dành cho mình,
đó là các con đã từ bỏ, nơi các con có thể tìm thấy sự bình an, an toàn, sức mạnh, sức khỏe, hạnh
phúc và sự phong phú thực sự.
83. Con đường mà Ta đến để cung cấp cho các con trong Giáo Lý của Ta là con đường đã được định
sẵn cho tinh thần của các con kể từ khi nó được hình thành, vì vậy khi đi trên đó, các con có thể tìm
thấy thứ mà các con khao khát. (283, 10 - 11)

84. Các con đánh giá một cách hời hợt, như thể các con là trẻ em, không biết rằng những thử thách là
do chính các con tạo ra. Và do đó, khi những thử thách đó rơi vào mình, các con muốn chúng biến
mất: kế hoạch được thay đổi để các con không phải chịu đựng, để các con không phải uống cạn chén
đắng.
85. Đó là bởi vì các con không thể thâm nhập thực tế bằng tầm nhìn tâm linh của mình, để hiểu rằng,
tất cả những gì các con thu hoạch là những gì mình đã gieo, và tất cả những nỗi đau đến với mình, vì
các con đã thu hút nó.
86. Không, các con chưa học được cách thâm nhập vào sự thật, và đó là lý do tại sao, khi nỗi đau lấp
đầy trong lòng, các con tin rằng mình là nạn nhân của sự bất công thiêng liêng, nhưng Ta nói với các
con, ít nhất, trong Thiên Chúa không thể có sự bất công.
87. Tình yêu của Thiên Chúa là không thể thay đổi, bất biến và vĩnh cửu, và vì lý do đó, những người
tin rằng Thần Linh có thể bị chiếm hữu bởi sự tức giận, phẫn nộ hoặc cơn thịnh nộ, đang phạm phải
một lỗi nghiêm trọng; những điểm yếu như vậy chỉ có thể nhận thấy ở những con người thiếu độ cao
tâm linh và kiểm soát niềm đam mê của họ.
88. Đôi khi các con hỏi Ta: ‘Chúa tể, tại sao chúng con phải trả nợ hậu quả cho những hành động
không phải của chúng con, và thu thập trái đắng mà người khác đã gieo trồng?’ Để Ta phải trả lời
rằng, các con không biết gì về điều này, vì các con không biết mình là ai trước đây, cũng như bản chất
của các tác phẩm trước đó của các con. (290, 9 - 12)
89. Người yêu dấu, lòng các con tràn đầy sự hài lòng khi nghĩ rằng mình là môn đệ của Ta trong Kỷ
Nguyên thứ ba này; Tuy nhiên, Ta phải nói với các con rằng, đừng bao giờ để sự phù phiếm làm các
con mù quáng, vì nếu các con rơi vào điểm yếu đó, các con sẽ bỏ qua ngay cả lương tâm của mình, khi
nó kêu gọi các con giải quyết lỗi lầm của mình. Người không bắt đầu, bằng cách làm sạch và nâng cao
cuộc sống con người của mình có thể không bao giờ khao khát nâng cao tinh thần, vì các bước của
anh ta sẽ là sai và các tác phẩm của anh ta sẽ không có hạt giống sự thật.
90. Vì lý do này đôi khi các con thấy rằng, Ta thay đổi từ việc giảng dạy tâm linh sang những lời
khuyên, để các con có thể tự mình tiến hành với sự chính trực trong cuộc sống con người của mình.
Ta đang nói chuyện với trái tim của những người, thúc giục họ tái sinh và khiến họ hiểu được những
thiệt hại mà tệ nạn gây ra cho cơ thể cũng như bệnh tật mà họ mang lại cho tinh thần.
91. Ta đã nói với các con rằng, con người để mình bị chi phối bởi một sự đồi bại đã quên rằng tinh
thần của anh ta không bao giờ bị đánh bại, và đã quên rằng ơn phước thực sự bao gồm tiêu diệt sự
dữ thông qua đức hạnh.

92. Con người đó, đã bị đánh bại bởi thể lý, đã tự chê bai mình, đã mất đi sự tôn trọng chính mình, và
hạ thấp bản thân khỏi tình trạng cao cả của một người, đến một người nghèo quá hèn nhát để đấu
tranh.
93. Con người đó, thay vì mang ánh sáng, bánh mì và rượu đến nhà anh ta, lại mang theo bóng tối,
đau đớn và cái chết, làm cho thập giá của anh ta và những người con của anh ta nặng nề hơn, và làm
chậm hành trình tâm linh của tất cả những người vây quanh anh ta.
94. Hãy hiểu rằng, mỗi một người trong số các con rời khỏi con đường sai lầm sẽ khiến cho sự dữ
giảm đi, và cuộc sống của các con, nếu nó công chính trong các tác phẩm, lời nói và suy nghĩ của nó, sẽ
đánh thức hạt giống của sự tốt lành; và rằng lời khuyên của các con, khi nó nảy sinh từ một trái tim đã
chuẩn bị, sẽ có sức mạnh để mang đến những điều phi thường, và lời cầu nguyện đó, khi nó được
sinh ra từ những suy nghĩ về lòng đạo đức và tình yêu sẽ là một thông điệp ánh sáng cho anh ta,
người mà các con cầu xin. (108, 16)
95. Ở đây, trước mặt Ta các con làm sạch mọi khuyết điểm của mình. Ồi, nếu các con chỉ có thể bảo
tồn sự trong suốt đó suốt cuộc đời! Nhưng điều này xung quanh về tâm linh và tình huynh đệ mà các
con có trong giờ hiệp thông và giảng dạy này, không ngự trị trên thế giới; không khí mà các con thở bị
nhiễm độc bởi tội lỗi.
96. Nhưng các con đã cảm thấy trong biện pháp mà mình đang đồng hóa Giáo Lý của Ta thế nào,
xiềng xích ràng buộc các con với thế giới, đang rơi ra từng cái khoen một. (56, 26 - 27)
97. Sống luôn cảnh giác, vì trên con đường của các con sẽ có một số người sẽ nói rằng, họ đang ở bên
Ta, nhưng đừng tin họ ngay từ giây phút đầu tiên; tin họ vì những gì họ thể hiện ở sự khiêm nhường,
khôn ngoan, trong tình yêu.
98. Những người khác sẽ nói với các con rằng, họ liên lạc với Ta nhưng họ là người đầu tiên bị lừa dối,
vì lý do đó, các con phải luôn cảnh giác trong nhiệm vụ mà các con có và vị trí mà các con chiếm giữ;
các con cần phải nhìn, nghe và cũng tha thứ rất nhiều. (12, 55 - 56)
99. Hãy tích cực, đừng ngủ, hoặc các con muốn chờ đợi những cuộc bức hại làm các con bị bất ngờ khi
ngủ? Các con có muốn rơi vào thần tượng một lần nữa không? Các con có mong đợi những học thuyết
kỳ lạ sẽ đến và áp đặt nó bằng vũ lực hay sự sợ hãi không?
100. Hãy cảnh giác, bởi vì từ phương Đông, các tiên tri giả sẽ nổi lên gây hoang mang cho người dân;
được đoàn kết để tiếng nói của các con có thể vang khắp thế giới và cảnh báo nhân loại kịp thời. (61,
25)
101. Những thử thách lớn đang chờ đợi loài người. Hãy cảnh giác và cầu nguyện qua từng thảm họa
và mọi nỗi đau; nhiều nỗi đau sẽ được giảm bớt và một số trong đó sẽ không bao giờ đến, vì nó sẽ bị
giam giữ bởi những người cầu nguyện.

102. Khi các tôn giáo và giáo phái khác nhận thấy rằng nhiều người đang vội vã đi theo người này, sẽ
có một số từ các tôn giáo đó sẽ phát sinh và bức hại các con. Đừng sợ, vì nếu các con biết giữ bình
tĩnh, Chúa Thánh Thần sẽ đặt lời nói lên đôi môi các con sẽ làm câm lặng những người xúc phạm các
con.
103. Ta không để lại cho các con thanh kiếm giết người để tự bảo vệ mình; Ta để lại cho các con thanh
kiếm của tình yêu. Mỗi một tia sáng của nó sẽ là một đức tính nổi lên từ nó.
104. Các con sẽ làm hài lòng Chúa Cha rất nhiều nếu các con có thể chuyển đổi vô số người, những
người đang bắt bớ công việc của Ta, với những lời nói và hành động yêu thương của các con!
105. Đây là bài học mà Ta đã ban cho các con trong Kỷ Nguyên thứ hai mà các con đã quên.
106. Tâm trí con người đã phải chịu đựng sự nhầm lẫn, khi cố gắng hiểu giáo huấn Tâm linh của Thiên
Chúa Ba Ngôi, bởi vì con người sống vật chất thì lúng túng không thể hiểu được tâm linh. (55, 58 - 63)
107. Có bao nhiêu người đã rời khỏi bàn của Ta mà đã không nếm thử những món ăn mà Ta đã yêu
thương chuẩn bị cho họ. Khi nào họ sẽ trải nghiệm lại một thời gian của phước lành lớn lao, như trong
thời hiện tại, trong đó họ đến trái đất để nghe lời của Ta?
108. Họ giống như những tảng đá cứng, cần những cơn bão và thời gian để làm mềm. Di sản tinh thần
của họ sẽ được giữ lại từ họ, chừng nào họ còn không thể chăm sóc nó. Tuy nhiên, nó sẽ được trả lại
cho họ, vì Ta đã nói với các con rằng, bất cứ điều gì Chúa Cha ban cho con cái của mình, Ngài không
bao giờ lấy lại, Ngài chỉ đơn giản là bảo tồn nó. (48, 8)
109. Một số các con sẽ được chuyển đổi và được chuẩn bị bởi Giáo Lý của Ta, để tìm kiếm những
người bị thất lạc trong sa mạc, vì đó là cách Ta nhìn cuộc sống của con người - giống như một sa mạc.
Có những người cảm thấy đơn độc giữa hàng triệu linh hồn và những người chết khát mà không có ai
cho họ một ít nước. Đó là nơi Ta sẽ gửi các tông đồ mới của Ta.
110. Ta muốn Danh của Ta một lần nữa được phát âm bằng tình yêu và được người khác lắng nghe
bằng cảm xúc. Ta muốn nó được biết đến bởi những người bỏ qua nó. Có những người đàn ông trẻ và
già, phụ nữ và trẻ em không biết gì về sự tồn tại của Ta. Ta muốn tất cả mọi người biết đến Ta và nhận
thức được rằng họ có trong Ta một người Cha yêu thương nhất. Ta muốn tất cả mọi người lắng nghe
Ta và yêu mến Ta. (50, 3)
111. Lời của Ta đã nổi lên chống lại lòng tự cao tự đại của các con, đó là lý do tại sao Ta đã nói rằng,
điều gì Ta giao cho các con, rằng đến lượt các con sẽ làm cho anh em mình được biết đến, nhưng các
con chỉ muốn thưởng thức những sự biểu lộ của Ta mà không đi vào bất cứ nghĩa vụ với những người
khác.

112. Tuy nhiên, Thầy đã không kêu gọi các con, để dạy cho các con những bài học vô dụng, Ngài đã
đến bảo các con học bài học Thiêng Liêng này, để sau này các con sẽ tận dụng nó trong suốt cuộc đời
để đưa nó vào thực hành giữa những người đồng loại của mình.
113. Ta tiết lộ với các con tại thời điểm này, rằng tinh thần của các con có một khoản nợ quá hạn với
bất kỳ ai tiếp cận các con với một số đau khổ, với một sự cần thiết hoặc một vài kiến nghị. Kìa, với bao
nhiêu tình yêu Ta đặt chúng dọc theo con đường của các con để các con tuân thủ với sự hồi phục của
mình, làm cho chúng thành đối tượng của lòng bác ái của mình. (76, 20)
114. Tuân thủ, vì vậy các con sẽ không phải trở về trái đất trong những thời gian đau khổ, để thu thập
kết quả của những lỗi lầm của mình hoặc của sự tự cao tự đại của mình. Hoàn thành nhiệm vụ của các
con và sau đó các con sẽ trở lại, nhưng sẽ đến lúc bình yên để vui mừng trong việc chăm sóc gieo hạt
mà các con đã để lại dang dở. Hôm nay các con sẽ không có Môi-sê dẫn đường để giải phóng các con
như anh ta đã làm trong Kỷ Nguyên thứ nhất; đó sẽ là lương tâm của các con sẽ hướng dẫn mình. (13,
17)
115. Ở đây có nhiều người mà trong thời gian khác họ đã là các học giả của luật hoặc các nhà bác học,
nhưng giờ đây họ đã mang tâm trí được thức tỉnh của mình đến tri thức tâm linh, tin rằng trong kiến
thức hạn hẹp của con người, họ sẽ không tìm thấy sự thật tối cao.
116. Ở đây có những người mà trong các thời đại khác đã là những người giàu có và quyền lực của trái
đất, giờ họ đã biết đến sự nghèo đói và sự khiêm nhường. Ta chúc phúc cho họ vì sự phù hợp và khao
khát sự hoàn hảo của họ. Trong họ các con có bằng chứng về công lý yêu thương của Ta, khiến họ trở
lại trái đất để cho họ thấy một trang nữa trong cuốn sách của sự khôn ngoan vĩnh cửu. (96, 16 - 17)
117. Thế giới mang đến cho các con nhiều thú vui, một số điều mà Ta đã đặc ân cho các con và những
thứ khác do con người tạo ra. Bây giờ các con thấy rằng mình đã không thể tiếp cận họ, điều này gây
ra sự bất mãn ở một số người, và nỗi buồn ở những người khác.
118. Ta nên nói với các con rằng, với nhiều người, nó không được cho nghỉ ngơi hoặc đánh mất bản
thân trong những thú vui và sự thỏa mãn của vật chất, vì nhiệm vụ của họ là một điều rất khác.
119. Thực sự Ta nói với các con, trong toàn nhân loại không tồn tại một tinh thần chưa biết đến tất cả
những thú vui và sự thỏa mãn, và đã nếm tất cả các loại trái cây. Hôm nay, tinh thần của các con đã
đến để tận hưởng sự tự do để yêu mến Ta và không còn là nô lệ của thế giới, của vàng, của dục vọng,
hay thờ ngẫu tượng. (84, 47)
120. Xem cách con người, các dân tộc và các quốc gia cống hiến cho cuộc sống của họ cho một lý
tưởng, tiêu hao bản thân trong ngọn lửa chiến tranh, mơ những giấc mơ về vinh quang trần thế, của
cải và quyền lực. Họ chết vì những vinh quang thoáng qua của trái đất.

121. Và các con, người bắt đầu khơi dậy trong tinh thần của mình một lý tưởng Thiêng Liêng, với mục
tiêu chinh phục vinh quang sẽ là vĩnh cửu, các con sẽ không cống hiến, thậm chí là cuộc sống của
mình, mà chỉ là một phần trong số họ để hoàn thành nghĩa vụ của các con là anh em?
122. Ở bên trên các con một trận chiến vô hình đang diễn ra, mà chỉ những người được chuẩn bị mới
có thể nhìn thấy. Tất cả những điều xấu xa được sinh ra từ những người trong suy nghĩ của họ, và
hành động của họ, tất cả tội lỗi của các thế kỷ, tất cả những con người và tinh thần hoang mang, tất cả
những nhầm lẫn, bất công, cuồng tín tôn giáo và thờ ngẫu tượng của con người, cũng như tham vọng
dại dột và giả dối của họ, đã tập hợp thành một thế lực xâm nhập, xâm chiếm và càn quét tất cả,
trước khi nó chống lại Ta. Đó là sức mạnh chống lại Chúa Kitô, và vĩ đại là các đạo binh của nó, và cánh
tay hùng mạnh của nó, nhưng trước mặt loài người, không phải trước mặt Ta.
123. Đối với những người đó, Ta sẽ chiến đấu với thanh gươm công lý của Ta và Ta sẽ đứng đầu quân
đội của Ta, trong đó Ta muốn các con thành lập một phần.
124. Trong khi trận chiến này, di chuyển những người đi tìm niềm vui, các con, người mà Ta đã tâm sự
về khả năng cảm nhận được sự rung động trong Thế Giới bên kia, phải cầu nguyện và theo dõi anh em
của mình, vì theo cách này, các con sẽ theo dõi trên chính mình
125. Chúa Kitô, chiến binh nguyên tắc, đã giơ cao thanh kiếm của mình, điều cần thiết là giống như
lưỡi hái, nó nhổ bật sự dữ và bởi nhấp nháy sáng của nó mang lại ánh sáng cho vũ trụ.
126. Khốn cho thế giới, và đối với các con, nếu đôi môi của các con vẫn còn bị niêm phong! Các con là
hạt giống thiêng liêng của Gia-Cốp, và với anh ấy, Ta đã hứa rằng, trong con các quốc gia trên trái đất
sẽ được cứu và được chúc phúc. Ta muốn đoàn kết các con như trong một gia đình duy nhất, để các
con có thể mạnh mẽ. (84, 55 - 57)
127. Ta biết rằng trong lòng của những người này, những công việc tuyệt vời đã được thực hiện, tuy
nhiên, hãy để Ta là người biết điều đó, mặc dù thế giới không biết tên của các con.
128. Chỉ có Ta mới biết giá trị thực sự hoặc giá trị của các việc làm của các con, vì ngay cả chính các
con cũng không thể đánh giá chúng. Đôi khi một thành tích nhỏ nhặt có vẻ rất lớn đối với các con, và
những lúc khác các con thậm chí không nhận thức được rằng công đức của một hành động đã đến với
Ta. (106, 49 - 50)
129. Khi nào các con sẽ rời khỏi nơi ẩn dật và sự mơ hồ của mình, có phải các con, vô số người đã
nghe Ta không? Các con có thể trì hoãn sự chuẩn bị của mình về mục đích, vì sợ cuộc đấu tranh
không? Thật vậy, Ta nói với các con, chỉ có Người chưa chuẩn bị sợ hãi, vì Người biết Lời của Ta và
người yêu mến Chúa và đồng loại của anh ta không có gì phải sợ, và thay vì chạy trốn loài người, hãy
tìm kiếm họ để thực hiện họ chia sẻ những gì anh ta đã nhận được; vì sau khi nghiên cứu và phân tích
những bài học của Ta, anh ta đưa chúng vào thực hành. (107, 41)

130. Thông điệp này mang lại ánh sáng cho mọi tôn giáo, cho mọi giáo phái và mọi tín ngưỡng và cho
tất cả các hình thức hành vi khác nhau của con người. Vậy mà, những môn đệ, các con đã làm gì với
Lời của Ta chưa? Đây có phải là cách các con cho phép cây ra hoa không? Hãy để nó nở, vì điều này sẽ
phục vụ như là sự tuyên bố của trái cây đến sau.
131. Tại sao các con ẩn giấu những thông điệp này và không gây cho thế giới sự ngạc nhiên của Kỷ
Nguyên mới này với tin tốt lành của nó? Tại sao các con không dám nói với thế giới rằng tiếng nói của
Chúa Kitô vang lên giữa các con? Hãy nói và làm chứng cho lời dạy của Ta bằng những tác phẩm tình
yêu của mình, vì nếu có một số người bịt tai để không nghe thấy các con, những người khác sẽ mở lời,
và trong giọng nói của các con sẽ ngọt ngào và hài hòa như bài hát của những con chim sơn ca. (114,
46)
132. Nhân loại đang chờ đợi các môn đệ mới của Ta, và, nếu các con, những người lao động của Ta, vì
sợ sự phán xét của thế giới, từ bỏ gieo hạt và các công cụ của mình, điều gì sẽ trở thành của nhân
loại? Các con không cảm thấy trách nhiệm của sự bắt buộc của các con sao?
133. Lương tâm của các con sẽ không bao giờ lừa dối mình, và sẽ luôn nói với các con khi các con đã
hoàn thành nhiệm vụ. Sự thiếu hiểu biết mà các con cảm thấy là một dấu hiệu cho thấy các con chưa
tuân thủ giới Luật của Ta. (133, 10)
134. Đôi khi các con phàn nàn rằng, số lượng người theo dõi Lời của Ta tăng chậm, tuy nhiên, Ta nói
với các con rằng, các con nên tự phàn nàn, vì chính các con là người mang sứ mệnh đưa đa số người
này phát triển và nhân lên. Nhưng nếu các con thiếu niềm tin vào trái tim, nếu quà tặng của các con
không được phát triển và nếu sự hiểu biết của các con thiếu ánh sáng của kiến thức tâm linh, các con
sẽ di chuyển người khác bằng đức tính của đức tin và tình yêu không được phát triển trong trái tim
của mình như thế nào?
135. Người không hiểu không thể khiến người khác hiểu; người không cảm thấy không thể làm cho
người khác cảm thấy. Hãy biết tại sao đôi môi của các con run rẩy và nói lắp bắp khi các con cần đưa
ra lời chứng của Lời Ta.
136. Người có tình yêu sẽ không ngần ngại, Người tin không sợ, và Người cảm thấy có nhiều cách để
chứng minh sự chân thành và sự thật của mình. (172, 24 - 26)
137. Hôm nay Ta đến với các con với một giáo huấn mà thế giới dường như không thể thực hành
được; một khi nó được hiểu nó dễ dàng nhất để thực hiện. Ta đến để dạy việc thờ phượng tình yêu
của Thiên Chúa qua cuộc sống của mình, việc làm của mình và lời cầu nguyện tâm linh, không được
phát âm bởi đôi môi ở một nơi được xác định trước, cũng không cần hình thức hoặc hình ảnh để
được truyền cảm hứng. (72, 27)
138. Ta nói với các con: Các con còn chờ gì nữa mà không truyền bá tin tốt lành? Tình cờ, các con có
giả vờ đi và rao giảng giữa đống đổ nát không? Ta đang nói với các con và tiết lộ tất cả, để các con
luôn có câu trả lời khôn ngoan cho mọi câu hỏi của anh em mình. Này, các con sẽ bị tấn công với
những lý lẽ tuyệt vời sẽ làm đầy sợ hãi những người không chuẩn bị.

139. Khắc ghi Lời của Ta và đừng quên những phép lạ vĩ đại mà Ta đã ban cho các con để mỗi người
trong các con có thể là một bằng chứng sống về sự thật của Ta; sau đó bất cứ ai xem xét các con kỹ
lưỡng và ủng hộ Lời của Ta, sẽ thấy rằng nó không mâu thuẫn trong bất cứ điều gì Ta đã nói và đã báo
trước trong các Kỷ Nguyên trước.
140. Cuộc đấu tranh sẽ rất lớn, đến mức một số người, từng là môn đệ của Ta sẽ trở nên sợ hãi và
chối bỏ Ta, nói rằng họ không bao giờ nghe thấy Ta.
141. Đối với những người biết trung thành với các điều răn của Ta và có thể đương đầu với cuộc đấu
tranh, Ta sẽ bảo vệ bằng một lớp áo mà họ sẽ tự bảo vệ mình và họ sẽ không bị tổn thương trong bất
kỳ tình huống nào.
142. Đối với người gieo nhầm hạt giống này và làm mất đi sự thuần khiết của Công việc này, sẽ có một
bản án, sự bắt bớ của con người và sự bất an vào mọi thời điểm. Điều cần thiết là mỗi người phải biết
cây mà anh ta đã trồng, bởi hương vị của quả của nó.
143. Ta đã để dành những phép lạ vĩ đại cho thời kỳ đấu tranh tâm linh của dân Ta, phép lạ và hành
động sẽ làm kinh ngạc các nhà thông thái và các nhà bác học; Ta sẽ không bao giờ từ bỏ các con với
sức mạnh của riêng Mình. Đừng trở nên mù quáng khi loài người chế giễu các con, đừng quên rằng
trong Kỷ Nguyên thứ hai, nhiều người đã chế nhạo Thầy của các con. (63, 42 - 44)
144. Sự thật Ta nói với các con rằng, thế giới đang chống lại các con, và do đó Ta chuẩn bị cho các con
biết cách để bảo vệ nguyên nhân của đức tin của mình bằng vòng tay yêu thương và từ ái. Ta nói với
các con rằng, các con sẽ chiến thắng, ngay cả khi chiến thắng của các con chưa được biết.
145. Lần này sự hy sinh của các con sẽ không còn trong máu, mặc dù các con sẽ biết tai họa và sự
thiếu tôn trọng. Tuy nhiên, Thầy sẽ ở đó để bảo vệ và an ủi các con, sẽ không có môn đệ nào ở một
mình. (148, 17)
146. Mọi người, đừng tìm hiểu thêm về sự gian ác, nhưng hãy chiến đấu với nó mà không tự hào về
sự trong sạch của mình, các con cũng không nên bị xúc phạm bởi những lỗi lầm của anh em mình. Hãy
gián đoạn, hợp lý và cơ hội trong lời nói và hành động của mình, và thế giới sẽ lắng nghe và chú ý đến
việc giảng dạy của các con. Nó cần phải nói với các con một lần nữa rằng, trước khi các con phổ biến
Giáo Lý này, các con phải thực hành? (89, 66)
147. Điều cần thiết là dân của Ta phát sinh giữa các quốc gia, đưa ra một ví dụ về tình huynh đệ, sự
hòa thuận, từ thiện và sự hiểu biết; giống như một người lính hòa bình ở giữa con người, một lần nữa
lấy Giáo Huấn Thiêng Liêng để đấu tay đôi, làm hại lẫn nhau và lấy đi mạng sống của nhau. (131, 58)
148. Hãy hiểu rằng, tất cả các con đều yêu cùng một Thiên Chúa, và không đấu tay đôi với những khác
biệt theo cách mà người này hay người kia đã làm như vậy.
149. Điều cần thiết là các con hiểu rằng, có những sinh vật mà niềm tin, phong tục và truyền thống
của họ đã phát triển sâu xa, đến mức ban đầu họ sẽ không dễ dàng kéo lên khi lần đầu tiên các con
hướng dẫn họ. Hãy kiên nhẫn, và qua nhiều năm các con sẽ thành công. (141, 9)

150. Khi năm 1950 kết thúc sẽ có sự không chắc chắn và nghi ngờ ở nhiều người trong các con.
151. Tại sao một số người có trí thông minh lớn hơn những người tin vào Thông điệp của Ta nghi ngờ
Biểu hiện của Ta? - Bởi vì đó không phải là kiến thức của con người hay tâm trí, có khả năng phán
đoán sự thật của Ta, và khi con người hiểu điều này, họ bị xâm chiếm bởi nỗi sợ hãi về tất cả những gì
mới mẻ; và tất cả những gì họ đánh giá là không xác định, khiến họ từ chối nó một cách vô thức.
152. Và các con, những người yếu đuối, không chuẩn bị, những người không thể đạt đến đỉnh cao của
những người được biết đến nhờ trí thông minh của họ: Chính các con là người tin, người có niềm tin
và biết cách thâm nhập vào chiều sâu của Bí ẩn tâm linh. Tại sao? Bởi vì đó là tinh thần tiết lộ cho tâm
trí cuộc sống vĩnh cửu và những điều kỳ diệu của nó.
153. Trí thông minh của con người đại diện cho một lực mà các con phải chiến đấu, vì thông qua đó,
con người đã rèn giũa các khái niệm và ý tưởng về tâm linh chưa được tinh thần tiết lộ cho anh ta.
154. Các con sẽ mạnh mẽ cho trận chiến đó, với một sức mạnh cũng xuất phát từ tinh thần. Sức mạnh
của các con sẽ không bao giờ dựa trên hình thức vật chất của mình, cũng không phải sức mạnh của
tiền bạc, cũng không phải là sự hỗ trợ trần thế. Niềm tin của các con vào sự thật một mình sẽ dẫn các
con đến chiến thắng trong cuộc thi. (249, 44 - 46)
155. Đừng sợ nếu họ gọi các con bị bối rối, nhưng hãy đưa tay cho tất cả. Hiểu rằng, công việc này, với
các con là đúng, với những người khác có vẻ sai, vì theo họ nó thiếu sự tận hiến mà các tôn giáo đã
đạt được bằng cách được công nhận.
156. Nếu các con có niềm tin vào Ta, nếu các con tin rằng Ta thể hiện bản thân mình theo lời của
những người phát ngôn này, đừng sợ sự phán xét của anh em mình; vì Giáo Lý của Ta rất hùng hồn và
có rất nhiều sự thật hiện diện trong thông điệp của Ta, rằng nếu các con biết cách sử dụng những vũ
khí này, các con sẽ không dễ dàng bị đánh bại.
157. Không ai có thể trách móc các con vì háo hức tìm kiếm sự thật và sự hoàn hảo; tất cả đều có
quyền thiêng liêng đối với họ, và đó là lý do tại sao các con được ban cho sự tự do để tìm kiếm ánh
sáng. (297, 51 - 53)
158. Khi các con bắt đầu hoàn thành nhiệm vụ và đến các quốc gia, đến cả những dân tộc xa xôi nhất
trong rừng, các con sẽ tìm thấy con người, và các con sẽ khiến họ hiểu rằng tất cả đều là anh em, các
con sẽ làm chứng cho họ Giáo Lý tâm linh của Ta, và các con sẽ ngạc nhiên trước những bằng chứng
tình yêu mà Ta sẽ dành cho các con.
159. Ở đó, trong số những sinh vật bị cô lập khỏi nền văn minh, nhưng cũng bị cô lập khỏi sự gian tà
của con người, các con sẽ tìm thấy những linh hồn vĩ đại sẽ đến để đánh bật hàng ngũ của dân tộc Do
Thái.

160. Nơi các con đi, người bệnh sẽ nhận được nhựa thơm và được chữa lành, trong khi người buồn sẽ
khóc lần cuối, nhưng với nước mắt của niềm vui.
161. Và trước những bằng chứng mà các con đưa ra, nhiều người sẽ ngợi khen Chúa và các môn đệ
của Ngài. Các con sẽ được hoan nghênh, như vào ngày đó khi Thầy đã tiến vào Giêrusalem.
162. Nhưng trong số những người tung hô các con sẽ phát sinh đàn ông và phụ nữ đầy những món
quà các con sở hữu. Trong một số món quà cho lời tiên tri sẽ gây kinh ngạc, từ những người khác,
nhựa thơm của Ta sẽ tuôn chảy không ngừng, trong khi từ những người khác Lời của Ta sẽ tuôn ra
như nước trong vắt. Và theo cách này, các con sẽ thấy rằng, các ân tứ của Chúa Thánh Thần phát sinh
giữa các anh em của các con giống như một hạt giống vô hạn. (311, 38 - 40)
163. Mọi người, một nền hòa bình dường như đã được tạo ra giữa các quốc gia, nhưng đừng rao
giảng rằng hòa bình đã đến; Niêm phong đôi môi của mình, vì hòa bình thực sự sẽ không được xây
dựng trên nền tảng của sự sợ hãi cũng như sự thuận tiện về vật chất, mà phải được sinh ra từ tình yêu
và tình anh em.
164. Con người đang xây dựng trên cát, không phải đá và khi sóng trở lại, chúng sẽ đập vỡ những bức
tường đó và cấu trúc của chúng sẽ rơi xuống đất. (141, 70 - 71)
165. Kể từ Kỷ Nguyên đầu tiên Ta đã nói chuyện với các con thông qua các tiên tri của Ta, để hướng
dẫn các con thay vì ép buộc các con tuân thủ Luật pháp của Ta.
166. Nhưng thời gian đã trôi qua; tinh thần con người đã phát triển và đã đạt đến độ chín muồi, để có
thể hiểu được sứ mệnh của mình như một tinh thần. Nhân loại, nơi thấy mình rất gần với vực thẳm,
với sự hư hỏng, cần sự giúp đỡ về mặt tinh thần của các con.
167. Trận chiến đó, trận chiến cuối cùng, khủng khiếp và kinh khủng nhất: giữa bóng tối và ánh sáng.
Tất cả các linh hồn của bóng tối đang tập hợp, và các linh hồn ánh sáng phải đối đầu với sức mạnh đó.
168. Thức dậy, ôi, hỡi những người đã nghe Ta và là người mang ánh sáng của Chúa Thánh Thần, đã
thức tỉnh và không mất thời gian trong những thú vui vật chất và những tham vọng tạm thời. Chiến
đấu vì nhân loại. Hãy chiến đấu, để Vương Quốc của Cha có thể đến thế giới này. Đó là sứ mệnh mà
Ta đưa ra cho người khiêm nhường nhất và được chuẩn bị nhất.
169. Thế giới tâm linh ở với các con, và trên hết là Cha, đầy tình yêu và lòng thương xót. Chúa Cha, với
nỗi đau vô hạn, nhìn thấy những đau khổ mà chính con người đang gây ra cho nhau.
170. Đó là cuộc đấu tranh của ánh sáng chống lại bóng tối, và mỗi người các con phải đấu tranh cho
đến khi giành được chiến thắng. (358, 20 - 23)

