
37. Nhưng Ta biết các ngươi, rằng các ngươi không có tình yêu của Thiên Chúa bên 

trong các ngươi! (Giăng 5:42) 

 

Được viết xuống qua Jacob Lorber vào ngày 27.02.1844 

 

1. Nhưng tôi biết các ngươi, rằng các ngươi không có tình yêu của Thiên Chúa trong các ngươi! - Câu 

này phù hợp với sự kết thúc hoàn hảo của sự bổ sung này. 

 

2. Ta đã nói với người Do Thái, vì trong họ là bức thư chết của luật pháp. Công việc của buổi lễ, công 

việc của giả vờ là quan trọng hơn đối với họ, so với chính Đấng Hằng sống, Người đã nói với họ những 

điều như vậy. 

 

3. Đó là lý do tại sao họ đã bị mù lòa, và họ đã thấy trong Người - Đấng Hằng Hữu đời đời - không gì 

khác hơn là một người bình thường và họ ngạc nhiên nhất về phép lạ đáng kinh ngạc, đôi khi cũng về 

một lời khôn ngoan, nếu họ có mặt để chứng kiến những điều như vậy , khi chúng đã xảy ra hoặc đã 

được nói; và nếu họ không có mặt thì họ không tin rằng Ta đã làm hoặc nói điều này hay điều đó, và 

họ đã cố gắng nghi ngờ mọi thứ theo cách này hay cách khác. Nơi không đủ tự nhiên hoá hay phủ 

nhận một điều gì đó, ở đó Ta phải là một người sở hữu, người đang làm việc theo sức mạnh của ma 

quỷ. 

 

4. Tại sao người ta không nhận ra Thiên Chúa của sự sống, mặc dù đó là ý chí và ý định của Chúa để họ 

nhận ra Ngài? - Lý do của điều này nằm trong văn bản nói rằng! ... Và tình yêu không có trong các 

ngươi! 

 

5. Tại sao người ta không nhận ra Chúa nếu không có tình yêu? - Người ta không thể nhận ra Ngài nếu 

không có tình yêu vì cùng một lý do, như người mù không thể nhìn thấy những gì bao quanh mình, 

hoặc tại sao một người khiếm thính giác không thể nghe thấy tiếng của bạn mình! 

 

6. Đối với tình yêu là sự sống, vì thế, chỉ có chính người sống mới có thể nhìn thấy và nghe được, bởi 

vì người chết không thể làm như vậy. Do đó, người Do Thái không thể nhận ra Chúa của sự sống trong 

số họ, bởi vì họ không có tình yêu sống trong họ, sự sống là một món quà như không xuất phát từ 

Thiên Chúa, trong khi mọi sự sống khác chỉ là một cuộc sống đánh giá, với sự sống của tình yêu là cái 

chết trong hình thức tinh khiết nhất của nó. 

 

7. Đối với bất cứ ai không có một cuộc sống yêu thương thì chỉ là một cái máy vô ích mà chỉ do những 

ham muốn thế gian tạo nên, sự nhìn thấy, thính giác và cảm giác của nó hoàn toàn cơ học, và do đó 

không bao giờ có thể vượt lên trên phạm vi những hạn chế được đánh giá. Chỉ có cuộc sống đích thực 

của tình yêu là một người độc lập và tự do, và do đó nó có thể phá huỷ tất cả các rào cản từ bên 

trong, để nó có thể quay lên với Ngài, động cơ bên trong của Ngài là gì. 

 



8. Không ai có thể nhìn thấy trong bầu trời tự nhiên của họ, những gì họ không có tự dằn mình, làm 

sao người ta có thể nhìn thấy và nhận ra được Hữu thể của tôi khi họ không có gì trong lòng họ ?! 

 

9. Đó là lý do tại sao tôi nói với các ngươi ... Hãy buông bỏ mọi thứ, chỉ giữ tình yêu thôi, rồi các ngươi 

sẽ nhận ra những gì mà người Do Thái không nhận ra, và mắt họ không nhìn thấy được!  

 

10. Có rất nhiều trong thế giới này, những người không có tình yêu bên trong mình! Vì vậy, họ nghĩ 

rằng bóng tối - đó là không có gì - sẽ là thực tế. Nhưng họ không nhìn thấy và nhận ra Ta, mặc dù tôi 

luôn ở giữa họ, bởi vì họ không có tình yêu! 

 

11. Tương tự như vậy, có những người trong số các ngươi, những người tìm kiếm, nơi không có gì để 

tìm kiếm; nhưng nơi mà nó đi trước mặt họ một cách sống động, sáng, họ không thể nhìn thấy hoặc 

nhận ra nó!  

 

12. Những người này vẫn cân các viên kim cương cùng với sỏi trong một cái chảo nặng! Nhưng trọng 

lượng của viên sỏi ngay bên cạnh viên kim cương là gì? Tại sao lại ngạc nhiên về rác từ xa, và đi ngang 

qua vàng trong nhà của mình một cách thờ ơ? 

 

13. Không chỉ biết giá trị của vàng, - nhưng cũng phải học cách chọn vàng trên rác, và biết, làm thế 

nào để tôn vinh nó một cách sống động! Chỉ có những người có tình yêu trọn vẹn mới có thể làm như 

vậy; nhưng ai lướt qua lại, không thể làm được và sẽ không thể làm được trong một thời gian dài. Vì 

vậy, họ sẽ kinh nghiệm giống như người Do Thái đã làm, những người cũng không thể phân biệt Chúa 

từ một người bình thường. 

 

14. Vì vậy, tôi nói với các ngươi và như vậy nhắc nhở các ngươi, rằng tôi đã cho các ngươi rất nhiều; 

nhưng chỉ có những người có Tình Yêu trong mình, mới nhận ra nó như một món quà tinh khiết từ Ta!  

 

15. Ai tính trong tình yêu và đếm những gì anh ta làm và cho anh ta, tôi sẽ làm như vậy - máy tính và 

máy đếm sẽ không trở nên tự do trước tôi, cho đến khi anh ta cấm tính toán và đếm từ chính mình! 

Cũng vậy, tình yêu phải được tự do và không được tư vấn từ đầu cho các hoạt động bên trong của nó! 

 

16. Tôi muốn khen thưởng người khôn ngoan với sự khôn ngoan; nhưng đối với người hiến tặng tự do 

và yêu thương, tôi chính tôi trở thành phần thưởng! Nhưng tất cả mọi người, những người không 

hoạt động trong tình yêu tự do, sẽ không nhìn thấy khuôn mặt của Chúa, cho đến khi họ trở nên tích 

cực trong tình yêu tự do! 

 

17. Đây, tôi nói, Đấng Cứu Rỗi trung thành, Đấng Thật, Đấng Đầu Tiên và Đấng Cuối Cùng, như là một 

Cha, trong tất cả tình yêu, đến sự chú ý đầy đủ của các ngươi!  


