GGJ V6/187 - Chúa Giêsu dạy các Tông Đồ của Ngài về ảnh hưởng của rượu
1. Nhưng Ta đã nói với họ: "Bạn bè thân mến của Ta, rượu vang, được hưởng đúng cách, là một sự
tăng cường thích hợp và làm cho cơ thể cường tráng và khỏe mạnh; nhưng nếu say quá mức, nó đánh
thức các tà khí ma quỷ của xác thịt và làm cho giác quan trở nên tràn ngập thần dữ, sau đó đánh thức
dục vọng của xác thịt, được gọi là dâm dật và trinh thám, theo đó linh hồn trở nên không trong sạch
trong một thời gian dài, cũng không vui vẻ, cãi cọ, chậm chạp và gần như chết. Vì vậy, trong việc uống
rượu, hãy giữ đúng cách, và các con sẽ được bình an trong xác thịt của mình! "
2. Phêrô nói: "Lạy Chúa, có thể chúng con cũng bị sở hữu, vì Chúa đã nói về ma quỷ trong xác thịt của
chúng con?"
3. Ta đã nói: "Thật vậy; vì xác thịt và máu của mỗi người có đầy đủ các tà linh tự nhiên, được gọi là tà
ác, bởi vì chúng vẫn có trong sự phán xét; và nếu chúng không có trong bản án, chúng sẽ không phải là
thịt và máu của các con. Khi nào cơ thể các con sẽ bị lấy đi khỏi các con, thì ngay sau đó sẽ bị giải tán,
và linh hồn của nó sẽ được hướng dẫn đến một đích đến tự do hơn.
4. Tuy nhiên, không chỉ trong xác thịt của các con, mà còn trong tất cả các yếu tố là những linh hồn
như vậy, mà trong một thời gian dài tới không thể được gọi là tốt. Chỉ có người đã trở nên thông suốt
với Ta, vì anh ta mọi thứ đều sạch sẽ và tốt lành qua đích nó tự mang lấy từ Thiên Chúa.
5. Hãy xem, một hòn đá nằm hoàn toàn chết trên mặt đất, chỉ xem có vẻ như chết! Chỉ xúc phạm,
bằng cách đập mạnh vào nó, và bằng những tia lửa bay nó sẽ cho bạn biết rằng nó bao gồm tinh thần
thuần túy phán xét! Và nếu bạn đặt nó trong một ngọn lửa nóng, nó sẽ trở nên mềm mại và bắt đầu
chảy. Và nếu không như vậy, làm thế nào người khác có thể sản xuất loại kính đắt tiền?
6. Như vậy, tà khí ma quỷ và bất hoại hình tồn tại ở khắp mọi nơi, giống như có thân thể, dưới nước
và trong không khí, và ngọn lửa trần thế không gì khác hơn là cứu chuộc các linh hồn đã cạn kiệt, mà
sau đó đã được hướng dẫn về một điểm đến cao hơn.
7. Tuy nhiên, có một sự khác biệt lớn tồn tại giữa những tà khí sự dữ thường có trong con người và
những linh hồn thiên nhiên không được ủ dưỡng, trong đó toàn bộ trái đất, bao gồm trong tất cả các
bộ phận và các yếu tố của nó; Tuy nhiên, chúng vẫn có mối quan hệ và mối quan hệ này, một người,
không đánh thức các linh hồn của cơ thể quá nhiều, cũng không dễ dàng để sở hữu bởi linh hồn của
con người thực sự ác, tùy thuộc vào cơ thể của mình.
8. Tuy nhiên, do đó Ta cảnh báo các con phải nhận thức được tất cả những niềm đam mê, vì chính nó
là kết quả của việc thức tỉnh của nhiều loại tinh thần khác nhau của xác thịt và máu.
Một khi chúng đã quá tỉnh táo, thì ngay sau đó chúng sẽ tham gia cùng với những linh hồn chưa chết
của những người đã chết, những người thường xuyên có mặt ở các vùng hạ lưu của trái đất; và nếu
điều đó xảy ra, thì một người như vậy có nguy cơ bị sở hữu nghiêm trọng.
Các con có hiểu điều này không?"
9. Các Tông Đồ đã nói: "Thưa có, lạy Chúa; vì những điều Chúa đã giải thích khá nhiều, nhưng chưa
bao giờ quá rõ ràng và cởi mở so với hôm nay, và do đó chúng con phải cảm ơn Chúa rất nhiều và sẽ
không uống rượu nữa cho đến hết đêm. "

10. Ta nói: "Làm điều này, và các con sẽ cảm thấy tốt vào buổi sáng; vì một cơ thể tỉnh táo sẽ giữ gìn
một linh hồn lành mạnh, và một linh hồn lành mạnh là bác sĩ tốt nhất cho một cơ thể bệnh hoạn! "

