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Sứ Mệnh, Ý Nghĩa của Chúa Giêsu và các Tông Đồ của Ngài   

 

Những điều mặc khải của Chúa Giêsu Kitô 

 

Sửa chữa Quan Niệm cũ về Thiên Chúa và Truyền Thống Sai Lầm 

 

Vì vậy, Đức Chúa phán: 

 

1. Chúa Giêsu, Chúa Kitô, là Giáo Huấn rõ ràng nhất mà Ta đã ban cho các con trên thế giới để cho các 

con thấy tình yêu và sự khôn ngoan của Chúa Cha tuyệt vời như thế nào. Chúa Giêsu là thông điệp 

sống động mà Đấng Tạo Hóa đã gửi đến trái đất, để các con sẽ biết những đức tính của Đấng đã tạo ra 

các con. Nhân loại đã thấy ở Đức Gia-vê một Thiên Chúa giận dữ và bất khả xâm phạm, một thẩm 

phán khủng khiếp và đầy thù hằn, và bằng phương tiện của Chúa Giêsu, Ngài đã đến để cứu các con 

khỏi lỗi lầm của mình. 

 

2. Nhìn trong Thầy, tình yêu Thiêng Liêng được trở nên xác phàm; Ngài đã đến để phán xét hành vi 

của các con bằng cuộc sống khiêm nhường của Mình, hy sinh và bác ái, và thay vì trừng phạt các con 

bằng cái chết, Ngài đã hiến Máu của Ngài để giúp các con biết được sự sống đích thực, đó là tình yêu. 

Thông điệp Thiêng Liêng đó đã soi sáng cuộc sống của nhân loại và Lời mà Thầy Chí Thánh đã ban cho 

loài người, bắt nguồn từ các tôn giáo và giáo phái mà qua đó các con đã tìm kiếm Ta và tiếp tục tìm 

kiếm Ta; nhưng thực sự Ta nói, các con chưa hiểu nội dung của Thông điệp đó.   

 

3. Nhân loại đã nghĩ rằng tình yêu của Thiên Chúa dành cho con cái của mình là vô hạn, vì Ngài, trong 

Chúa Giêsu, đã chết vì tình yêu của con người. Họ đã bị xúc động bởi sự đau khổ của Chúa Giêsu trước 

các thẩm phán và những kẻ hành quyết Ngài, họ đã đến để gặp Chúa Cha trong Con, nhưng nội dung, 

tầm với của điều mà Chúa đã muốn nói với nhân loại qua sự mặc khải đã bắt đầu từ một Trinh nữ và 

đã kết thúc trong đám mây tại Bethany, đã không được giải thích cho đến ngày nay. 

 

4. Ta đã phải trở lại trong cùng một đám mây trong đó Ngôi Lời đã lên trời cùng Chúa Cha, để ban cho 

các con lời giải thích và cho các con thấy nội dung thực sự của tất cả những gì đã được tiết lộ cho các 

con trong sự ra đời, sự sống, công việc và cái chết của Chúa Giêsu.  

 

5. Thần Chân lý đã được Đức Kitô hứa hẹn trong Thời đại đó là biểu hiện Thiêng Liêng này đã đến để 

chiếu sáng bóng tối và làm sáng tỏ những Bí ẩn mà tâm trí hoặc trái tim của con người không thể hiểu 

thấu. (81, 46 - 49)    

 

6. Ta đã đến trong Kỷ Nguyên thứ hai với tư cách là một người đàn ông, thuyết giảng sự thật của Ta 

bằng ví dụ; Ta đã ngăn chặn sự hiến tế vô ích của những sinh vật vô tội và vô thức, hiến tế Bản Thân 

mình trên Bàn Thờ vì một bài học hoàn hảo về tình yêu. Các con gọi Ta là Chiên Thiên Chúa, , vì người 

ta đã hiến tế Ta trong ngày lễ kỷ niệm truyền thống của họ. 



7. Quả thật, Máu của Ta đã đổ ra để dạy cho con người con đường cứu chuộc. Tình yêu Thiêng Liêng 

của Ta đã được tuôn ra từ thập giá trên nhân loại của nó và mọi lúc, để trong ví dụ đó, trong lời nói 

đó, và trong cuộc sống hoàn hảo đó, nhân loại được truyền cảm hứng và tìm thấy sự cứu rỗi, được 

thanh tẩy khỏi tội lỗi và được nâng cao tinh thần. (276, 15)   

 

Mẫu Gương của Chúa Giêsu 

 

8. Điều cần thiết mà Chúa Giêsu đã phải chỉ cho các con những nguyên tắc mà các con phải tuân theo 

và từ đó các con đã ra đi.  

 

9. Ta đã cho các con thấy tất cả sự hiền lành của Ta, Tình yêu của Ta, Trí tuệ của Ta và lòng từ bi của 

Ta và đã rút cạn chén đau thương trước mặt các con, để trái tim các con được lay động và sự hiểu 

biết của các con sẽ được đánh thức. Điều cần thiết là trái tim của các con được thức tỉnh * tốt, và nỗi 

đau khi thấy Ta đã bị đóng đinh vì tình yêu sẽ đóng vai trò như một cái gai nhắc nhở họ, rằng tất cả 

các con phải đau khổ vì tình yêu để đến với Chúa Cha. Lời hứa của Ta cho tất cả những ai muốn vác 

thập giá của mình và theo Ta là sự bình an vĩnh cửu: sự yên bình tối cao mà trong tinh thần không có 

kết thúc. (240, 23 - 24) * đã được sinh ra  

 

10. Chúa Kitô là, và phải là mô hình của các con, chính vì lý do đó mà Ta đã đến để biến mình thành 

người đàn ông trong thời gian đó. Biểu hiện mà Chúa Giêsu đã ban cho nhân loại là gì? Tình yêu vô bờ 

bến, trí tuệ siêu phàm, lòng thương xót vô biên và sức mạnh của Ngài.  

 

11. Ta đã nói với các con: Hãy bắt chước Ta, và các con sẽ đến để thực hiện những công việc tương tự 

Ta làm. Nếu Ta đến với tư cách là Thầy, các con phải hiểu rằng đó không phải là để dạy cho các con 

những bài học không thể, hoặc ngoài tầm hiểu biết của con người. 

 

12. Hãy hiểu rằng, khi các con thực hiện các công việc như những gì Chúa Giêsu đã dạy các con, các 

con sẽ đạt đến sự trọn vẹn trong cuộc sống mà Ta đã nói với các con trước đây. (156, 25 - 27) 

 

Tầm Quan Trọng của Giáo Lý của Chúa Giêsu 

 

13. Không có người nào khác trên trái đất thuộc bất kỳ thế hệ hay chủng tộc nào tìm thấy Giáo Lý của 

Chúa Giêsu đã ban lấy làm ví dụ, giống như một cuốn sách mở ra cho nhân loại để học hỏi, cũng 

không phải bất cứ điều gì giống như vậy. Vì những người đã phát sinh giới luật công lý hoặc những 

giáo lý nhân ái, đã được Ta gửi đến trái đất như tiền hô, hoặc là sứ giả, nhưng không phải là Thiên 

Chúa. Chỉ có Chúa Kitô đến giữa các con là Thiên Tính. Ngài đến để ban cho các con bài học rõ ràng và 

vĩ đại nhất mà trái tim của con người đã chưa từng nhận được. (219, 33)  

 

Triệu Tập, Học Hỏi và những Thử Thách của các Tông Đồ của Chúa Giêsu 

 

 



14. Trong thời đại này, các con đã kỷ niệm những năm rao giảng của Ta, ba năm mà Ta đã chuẩn bị 

cho các môn đệ của Ta và Ta đã sống với họ. Họ đã nhìn thấy tất cả các công việc của Ta, và trong quá 

trình chuẩn bị đã thành công khi bước vào trái tim Ta và suy ngẫm về sự thuần khiết, uy nghi và trí tuệ 

hiện diện trong Thầy.  

 

15. Trong những ngày đó Ta đã không thực hiện những hành động phô trương, Hành trình đi qua trái 

đất của Ta đã rất khiêm nhường, nhưng Ngài đã chuẩn bị chứng kiến sự vĩ đại của sự hiện diện của Ta 

và thời gian mà Ngài đã sống.    

 

16. Vì thế, Ta đã chọn các Tông Đồ của Ta; Một số Ta đã tìm thấy bên bờ sông và đã mời gọi: Đã nói 

hãy theo Ta. Khi họ đã nhìn chằm chằm vào Ta, họ đã nhận ra ai là người nói chuyện với họ, và vì vậy 

từng người một, Ta đã tiếp tục chọn. (342, 21)  

 

17. Ta đã chưa bao giờ nói, như Ta đã đang giảng trên thế giới, rằng các môn đệ của Ta đã là thầy 

giáo, hoặc họ sẽ được lắng nghe. Họ là những học sinh, bị quyến rũ bởi ánh sáng của Lời Ta, đã đi theo 

Ta cách ngoan ngoãn, nhưng dù vậy, họ đã mắc lỗi, vì họ cần thời gian để biến đổi bản thân và sau đó 

phát sinh để làm gương cho nhân loại. Họ là những viên đá được đánh bóng bằng bàn chải của tình 

yêu Thiêng Liêng, để sau này họ cũng có thể biến đá thành kim cương. (356, 39) 

 

18. Ta đã kiểm tra các môn đệ của Ta trong tất cả các Kỷ Nguyên. Đã bao lần Ta đã khuất phục Phêrô 

cho một bài kiểm tra và chỉ có một lần ông ta đã bị yếu đi, nhưng đừng đánh giá sai về ông ta vì hành 

động đó, vì khi ông ta đã tuôn ra đức tin của mình, ông ta đã giống như một ngọn đuốc trong nhân 

loại, rao giảng và làm chứng cho sự thật. 

 

19. Không được phán xét Tôma; hãy xem xét bao nhiêu lần các con đã chứng kiến những việc làm của 

Ta và thậm chí sau đó các con đã nghi ngờ. Đừng khinh miệt Giuđa Iscariot, người môn đệ yêu dấu đã 

bán Thầy của mình lấy ba mươi đồng bạc, vì chưa bao giờ có sự ăn năn nào lớn hơn anh ta. 

 

20. Ta đã tận dụng chính mỗi người trong số họ để cho các con những bài học làm ví dụ và sẽ tồn tại 

mãi mãi trong ký ức của nhân loại. Sau sự yếu đuối của họ, họ đã ăn năn hối cải, một sự hoán cải và 

đã tận tụy tuyệt đối để hoàn thành sứ mệnh của mình. Họ là những Tông Đồ thực sự và họ đã để lại 

một tấm gương cho tất cả các thế hệ. (9, 22 - 23) 

 

Tông Đồ Gioan  

 

21. Hãy nhớ rằng, khi cơ thể của Ta đã được hạ xuống từ thập giá và sau đó đã được mai táng, các 

môn đệ của Ta, đã mất tinh thần và đã không thể hiểu được những gì đã xảy ra, đã tin rằng với cái 

chết của Thầy, tất cả đã kết thúc. Điều cần thiết là đôi mắt của họ đã nhìn thấy Ta một lần nữa, và đôi 

tai của họ lại đã nghe thấy Ta vì đức tin của họ được  xoa dịu, và để khẳng định lại kiến thức của họ về 

Lời của Ta.  

 



22. Bây giờ Ta phải nói với các con rằng trong số các môn đệ có một người không bao giờ nghi ngờ Ta, 

người không bao giờ do dự trước các thử thách và không bao giờ đã bỏ rơi Ta ngay lập tức. Đó là 

Gioan, người môn đệ trung thành, dũng cảm, nhiệt thành và yêu thương nhất. 

 

23. Chính vì tình yêu đó mà Ta đã giao phó Maria cho anh ta dưới chân Thập Giá, để anh ta có thể tiếp 

tục uống từ tình yêu của trái tim không đáng trách đó, và ở bên cô ấy anh ta được củng cố thêm cho 

cuộc đấu tranh được chờ đợi anh ta. 

 

24. Trong khi các anh em của mình, các môn đệ khác, từng người một đã ngã xuống trước những cú 

đánh của những kẻ hành quyết, đã niêm phong sự thật về những gì họ đã giảng, và danh của Thầy của 

họ bằng máu và mạng sống của họ, Gioan đã vượt qua cái chết này và đã thoát khỏi sự tử đạo. 

 

25. Đã bị kết án đi lưu đày, những kẻ bắt bớ anh ta đã không biết rằng trên hòn đảo nơi họ đã bỏ anh 

ta, sự Mặc Khải Vĩ Đại về thời gian mà các con đang sống,(Sách Khải Huyền) lời tiên tri nói với con 

người về những gì sẽ và những gì phải được thực hiện, sẽ từ trời xuống.. 

 

26. Sau khi yêu thương anh em mình nhiều, và dành cả cuộc đời để phục vụ họ nhân danh Thầy, 

Gioan đã phải sống bị cô lập từ họ, một mình, nhưng cầu nguyện liên tục cho nhân loại, luôn nghĩ về 

những người mà Chúa Giêsu đã đổ máu của Ngài vì họ. 

 

27. Lời cầu nguyện, sự im lặng, sự rút lui, sự thuần khiết của sự tồn tại của anh ấy và sự tử tế trong 

suy nghĩ của anh ấy đã thực hiện phép lạ rằng người đàn ông này và tinh thần đó đã tiến hóa trong 

một thời gian ngắn đến một mức độ, những linh hồn khác cần hàng ngàn năm có thể đạt được. (309, 

41 - 44) 

 

28. Khi Ta nhìn vào những người sống trên thế giới này, Ta thấy rằng mọi người biết danh Ta, hàng 

triệu người phát âm những Lời của Ta, nhưng dù sao, và mặc dù vậy, Ta thực sự nói với các con rằng 

Ta không thấy tình yêu của một người khác. 

 

29. Tất cả những gì Ta đã dạy các con trong thời gian đó, và tất cả những gì xảy ra trên thế giới, là lời 

giải thích và đáp ứng điều mặc khải mà qua Tông Đồ Gioan của Ta, Ta đã trao cho nhân loại trong khi 

môn đệ của Ta đã cư ngụ trên đảo Patmos. Ta đã mang tinh thần của anh ấy lên tầm cao, đến cõi 

thiêng liêng, đến mức không thể đo lường được; để cho anh ta thấy các biểu tượng bắt đầu và kết 

thúc, Anpha và Omega; và anh đã thấy rằng đó là, và đã và sẽ đến. 

 

30. Anh ấy đã không hiểu gì vào lúc đó, nhưng giọng của Ta đã nói với anh ấy, nói rằng: Những gì con 

nhìn thấy, hãy viết xuống, và anh ấy đã viết. 

 

 

 

 



31. Gioan đã có các đệ tử đã tìm kiếm anh ta trong khóa tu, vượt biển trên thuyền. Một cách say sưa, 

những người đó đã hỏi anh ta là môn đệ của Chúa Giêsu, Thầy đã như thế nào, lời nói và phép lạ của 

Ngài thế nào; và Gioan, đã bắt chước Chúa của mình trong tình yêu và sự khôn ngoan, đã làm họ kinh 

ngạc với những lời của mình. Ngay cả khi anh ta đã đến tuổi già và cơ thể đã suy yếu theo thời gian, 

anh vẫn có sức mạnh để làm chứng cho Thầy của mình và đã khuyên các đệ tử của mình rằng: hãy yêu 

thương nhau. 

 

32. Những người đã tìm kiếm anh ta, thấy rằng ngày Gioan ra đi đã đến gần, và đã  muốn có tất cả sự 

khôn ngoan mà vị Tông Đồ này sở hữu, đã cầu xin anh ta tiết lộ những gì anh ta đã học được từ Thầy 

của mình, và đã cho câu trả lời mà họ chỉ nghe thấy! Đó là cụm từ: hãy yêu thương nhau. 

 

33. Những người đã hỏi với hy vọng và sự quan tâm như vậy đã cảm thấy thất vọng, và đã nghĩ rằng 

tuổi tác đã xóa khỏi ký ức của anh ấy những lời của Chúa Kitô.  

 

34. Ta nói với các con rằng Gioan đã không quên một từ nào của Ta, nhưng từ tất cả các bài học của 

Ta đã tuôn chảy bản chất duy nhất đó cô đọng tất cả Luật pháp: hãy yêu thương nhau. 

 

35. Làm thế nào bài học của Thầy mà anh đã rất yêu quý có thể bị xóa khỏi người môn đệ được yêu 

mến đến thế này? (167, 32 - 37) 

 

36. Sau khi Ta đã ra đi trong Kỷ Nguyên thứ hai, Mẹ Thiên Chúa của các con vẫn đã ở lại trần gian để 

củng cố và đồng hành cùng các môn đệ. Sau những thử thách và đau khổ, họ đã tìm thấy sự ấm áp 

trong sự dịu dàng và nuôi dưỡng trong lời nói của cô. Họ đã tiếp tục đi theo con đường Thiêng Liêng 

được truyền cảm hứng bởi Maria, người đã đại diện cho Thầy và đã tiếp tục giảng dạy cho họ. Khi cô 

đã rời khỏi trái đất, cuộc đấu tranh của họ đã bắt đầu và mỗi môn đệ đã đi theo con đường được chỉ 

định cho họ. Tình yêu của Maria sẽ rất gần gũi với các con trong Kỷ Nguyên thứ ba này. Nó sẽ củng cố 

các con và khuyến khích các con trong các thử thách của mình. (183, 15) 

 

Tông Đồ Phêrô và Phaolô 

 

37. Đừng quên những gì đã xảy ra với Phêrô, môn đệ của Ta, người mà Saolê đã có ý định giết chết. Ta 

đã chứng minh cho người tông đồ trung thành của Ta rằng anh ta không đơn độc trong thử thách của 

mình và nếu anh tin cậy vào quyền năng của Ta, Ta sẽ bảo vệ anh ta khỏi những kẻ muốn bắt bớ anh. 

 

38. Saolê đã kinh ngạc trước ánh sáng Thiêng Liêng của Ta, khi anh đang đi tìm để bắt Phêrô. Ánh sáng 

của Ta đã chạm đến phần sâu nhất của trái tim Saolê, và anh đã quỳ xuống trước sự hiện diện của Ta, 

bị chinh phục bởi tình yêu của Ta và đã không có khả năng thực hiện sứ mệnh mà anh ta đã dự định 

chống lại thánh Phêrô Tông Đồ của Ta. Thay vào đó, anh đã cảm thấy một sự biến đổi của toàn bộ con 

người mình, vì đức tin và tình yêu vĩ đại mà anh đã dành cho Chúa Kitô. Sau đó, anh ta đã nhanh 

chóng đi tìm Phêrô, không phải để giết, mà là hỏi Phêrô về những lời dạy của Chúa Kitô và để anh ta 

trở nên tích cực tham gia vào Công Việc của Chúa.   

 



39. Kể từ đó, Saolê đã được gọi là Phaolô. Sự thay đổi tên đó biểu thị cho sự biến đổi tâm linh hoàn 

toàn đã xảy ra ở người đàn ông đó. (308, 46 - 47)   

 

40. Phaolô đã không được tính trong số mười hai Tông Đồ của Ta. Anh ta đã không ăn ở bàn của Ta, 

cũng đã không đi theo Ta dọc đường để nghe những lời dạy của Ta; đúng hơn, anh đã không tin vào 

Ta, cũng đã không thấy đối xử tử tế với những người theo Ta. Trong lòng anh đã tồn tại ý tưởng để 

tiêu diệt hạt giống mà Ta đã gieo vào các Tông Đồ của Ta, thứ đã bắt đầu lan rộng; nhưng Phaolô đã 

không biết rằng chính anh ta đã là một trong số họ. Anh đã biết rằng Đấng Thiên Sai phải đến, và anh 

đã tin vào Ngài, nhưng không thể tưởng tượng được rằng Chúa Giêsu khiêm nhường chính là Đấng 

Cứu Thế đã được hứa ban. Trái tim anh đã có tràn đầy sự kiêu ngạo của thế giới, và đó là lý do tại sao 

anh đã không cảm thấy sự hiện diện của Chúa.    

 

41. Saolê đã nổi dậy chống lại Đấng Cứu Thế của mình. Anh ta đã bắt bớ các môn đệ của Ta cũng như 

những người tiếp cận họ để nghe sứ điệp của Ta từ đôi môi của những Tông Đồ đó. Vì vậy, Ta đã làm 

anh ta kinh ngạc, người đã hết lòng vì sự khủng bố những người của Ta. Ta đã chạm vào anh ấy ở 

phần nhạy cảm nhất trong trái tim anh ấy và anh ấy đã nhận ra Ta ngay lập tức, vì tinh thần của anh ấy 

đã chờ đợi Ta, chính vì lý do này mà anh ấy đã nghe thấy giọng nói của Ta ngay.   

 

42. Theo Thánh Ý của Ta, người đàn ông công khai này đã được chuyển đổi theo cách này, để thế giới 

tiếp tục chứng kiến ở mỗi bước những công việc đáng ngạc nhiên này đóng vai trò kích thích đức tin 

và sự hiểu biết của họ.  

 

43. Tại sao lại trích dẫn, hành động bằng hành động, cuộc sống của người đàn ông này kể từ lúc đó đã 

tận hiến cuộc đời để yêu thương đồng loại của mình, đã được truyền cảm hứng từ tình yêu dành cho 

Thầy và cho những bài học Thiêng Liêng của Ngài? 

 

44. Phaolô là một trong những Tông Đồ vĩ đại nhất trong Lời của Ta; lời chứng của anh ta luôn luôn là 

về tình yêu, sự thuần khiết, sự thật và ánh sáng. Chủ nghĩa duy vật trước đây của anh ta đã được 

chuyển đổi thành một linh đạo rất cao, sự cứng rắn của anh ta đã trở nên dịu dàng vô hạn, và do đó, 

người đã bắt bớ các Tông Đồ của Ta đã trở thành người gieo giống siêng năng nhất trong Lời của Ta; 

Người lữ khách đã không biết mệt mỏi, đã mang Lời Ta đến nhiều quốc gia, các tỉnh thành, quận và thị 

trấn những thông điệp Thiêng Liêng của Chúa, Đấng mà anh ta đã sống và là Người mà anh đã hiến 

dâng cuộc đời mình.  

 

45. Ở đây, những người yêu dấu, các con có một ví dụ vĩ đại về sự hoán cải, và một minh chứng rằng 

ngay cả khi không nghe thấy Ta, người ta có thể trở thành những Tông Đồ vĩ đại của Ta. (157, 42 - 47)   

 

Ví Dụ của các Tông Đồ 

 

 

 



46. Có Ai, ngoài Ta, đã truyền cảm hứng cho các môn đệ trong Kỷ Nguyên thứ hai, khi họ đã tiếp tục 

cuộc hành trình trên trái đất mà không có Thầy? Các con không ngưỡng mộ những gì mỗi môn đệ có 

thể đã đạt được sao? Ta nói với các con rằng, những môn đệ đó cũng đã có những điểm yếu như tất 

cả con người, nhưng sau đó họ đã phát triển đức tin và tình yêu lớn. Họ đã không sợ bị bỏ lại trên trái 

đất như những con cừu giữa bầy sói, đã liên tục bị người khác bức hại và chế giễu.   

 

47. Họ đã có khả năng thực hiện phép lạ và đã biết cách sử dụng món quà đó để chuyển đổi thành sự 

thật. 

 

48. Phúc cho những ai nghe những gì Chúa Giêsu đã nói qua đôi môi của các Tông Đồ của Ta, bởi vì họ 

đã trình bày Giáo Lý của Ta mà không có bất kỳ sự thay đổi nào trong một hình thức chân thực và 

thuần khiết. Đó là lý do tại sao những người đó, những người đã nghe các Tông Đồ của Ta nói, đã cảm 

thấy trong tinh thần của họ sự hiện diện của Chúa. Họ đã trải nghiệm một cảm giác về sức mạnh, trí 

tuệ và uy nghi.    

 

49. Trong họ các con có một ví dụ xứng đáng: Những ngư dân nghèo khổ và khiêm nhường từ Galilê, 

đã được biến đổi bởi tình yêu thành những ngư dân tâm linh đã di  chuyển mọi người và đế chế bằng 

Lời mà họ đã học được từ Chúa Giêsu, và với sự kiên trì và hy sinh của họ, họ đã chuẩn bị việc chuyển 

đổi các dân tộc và đã thiết lập hòa bình tinh thần. Từ các vị Vua đến những người ăn xin, họ đã biết sự 

bình an của Ta trong những ngày của Kitô Giáo thực sự. 

 

50. Thời đại tâm linh đó đã không tồn tại giữa những con người, nhưng Ta, Người biết tất cả, đã hứa 

và đã tuyên bố sự trở lại của Ta, vì Ta đã biết rằng các con sẽ lại cần Ta một lần nữa. (279, 56 - 60)   

 

Sự Mở Rộng của Kitô Giáo 

 

51. Giáo Lý của Ta, trên môi và trong các tác phẩm của các Tông Đồ của Ta, là một  thanh kiếm tình 

yêu và ánh sáng chiến đấu chống lại sự thiếu hiểu biết, thờ ngẫu tượng và chủ nghĩa duy vật chất. Một 

tiếng kêu phẫn nộ đã được đưa ra bởi những người nhìn thấy Thần thoại và truyền thống của họ sẽ 

sớm bị lật đổ, đồng thời trong những trái tim khác, một bài thánh ca vui mừng được đưa ra trước khi 

con đường được chiếu sáng mở ra hy vọng và niềm tin cho những người khát khao sự thật và bị áp 

bức bởi tội lỗi 

 

52. Những người chối bỏ đời sống tâm linh đã bực tức khi nghe những điều mặc khải về Nước Trời, 

trong khi những người đã cảm nhận được sự tồn tại của nó, và hy vọng cho công lý và sự cứu rỗi, đã 

cảm tạ Chúa Cha đã gửi Con Một của Ngài đến thế giới . 

 

53. Những người giữ trong lòng niềm đam mê được ban phước để yêu thương và phục vụ Thiên Chúa 

của họ cách trong sạch, đã nhìn thấy con đường của họ mở ra và sự hiểu biết của họ được chiếu sáng 

khi thâm nhập vào Lời Ta, và đã cảm thấy nhẹ nhõm trong tinh thần và trái tim của họ. Những lời dạy 

của Chúa Kitô, như một chiếc Bánh Thiêng Liêng đích thực, đã lấp đầy khoảng trống mênh mông mà 

chúng mang lại, đáp ứng mọi hy vọng của tinh thần họ với sự hoàn hảo và bản chất của nó.  



54. Một Kỷ Nguyên mới bắt đầu, và một con đường rõ ràng hơn dẫn đến sự vĩnh hằng mở ra. 

 

55. Những tình cảm cao đẹp nào về sự nâng cao tinh thần, về tình yêu và sự dịu dàng đã thức tỉnh sau 

đó ở những người được chiếu sáng bởi đức tin để nhận được Lời của Ta. Những gì can đảm và kiên 

định đã đi cùng với những trái tim biết cách chịu đựng và đối mặt với tất cả mà không yếu đi ngay lập 

tức. 

 

56. Có thể là do Máu của Thầy đã vẫn còn tươi chăng? Không, con người, bản chất tinh thần của dòng 

máu đó, là đại diện tinh thần của Tình yêu Thiêng Liêng, sẽ không bao giờ cạn hoặc biến mất; nó là 

hiện tại, và vẫn còn sống và ấm áp như bây giờ. 

 

57. Đó là trong những trái tim đó, cũng có tình yêu cho sự thật mà họ tận hiến cuộc sống của họ và 

hiến dâng cả máu của họ, như xác nhận rằng họ đã học được bài học của Thầy. 

 

58. Dòng máu đã đổ cao quý đó đã vượt qua những trở ngại và khó khăn. 

 

59. Ôi, tâm linh của các môn đệ trong Lời của Ta trái ngược với sự thờ hình tượng, chủ nghĩa duy vật 

chất, sự ích kỷ và sự thờ ơ của những kẻ cuồng tín trong các truyền thống cũ, hay của những người 

ngoại giáo chỉ sống để tôn sùng thú vui vật chất. (316, 34 - 42) 

 

60. Gieo những tấm gương tốt dọc đường, đừng phản bội những giáo huấn của Ta; trong việc này, bắt 

chước các môn đệ của Ta trong Kỷ Nguyên thứ hai, những người đã không bao giờ rơi vào các hình 

thức thờ phượng vật chất để giảng dạy và giải thích Giáo Lý của Ta. Sự thờ hình tượng mà loài người 

sau này đã sa ngã không thể đổ lỗi cho họ. Bàn tay của họ đã không bao giờ dựng lên các bàn thờ, 

cũng không xây dựng cung điện để thờ cúng tâm linh; nhưng đã mang lại sự dạy dỗ của Chúa Kitô cho 

nhân loại, mang lại sức khỏe cho người bệnh, hy vọng và niềm an ủi cho những người nghèo khổ và 

khốn khổ, và giống như Thầy của họ, đã chỉ ra con đường cứu rỗi cho những người đã bị lạc mất.   

 

61. Tôn Giáo, Kitô Giáo mà các con biết trong thời đại này thậm chí không phải là sự phản ánh của 

Giáo Lý mà các Tông Đồ của Ta đã thực hành và đã giảng dạy.   

 

62. Một lần nữa Ta nói với các con rằng trong những Tông Đồ đó, các con có thể tìm thấy những mô 

hình hoàn hảo về sự khiêm nhường, tình yêu, nhân từ và độ cao. Họ đã được đóng ấn bằng máu của 

họ sự thật mà họ phát âm bằng đôi môi của họ.  

 

63. Nhân loại sẽ không còn đòi hỏi các con lấy máu để họ tin vào lời chứng của các con, nhưng họ sẽ 

yêu cầu các con họ Sự Thật. 


