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Những điều mặc khải của Chúa Giêsu Kitô
Sức Mạnh của Luật Thánh Thiêng
Vì vậy, Đức Chúa phán thế này:
1. Có nhiều người của thời điểm đó đánh giá Giáo Lý của Ta, đó là vì bản chất vật chất của họ không
cho phép họ nhìn thấy khía cạnh vĩnh cửu trong các bài học của Ta.
2. Luật của Ta là không thay đổi, đó là những người với nền văn hóa, văn minh và thông qua Luật pháp
của họ, chỉ để lại những gì tinh thần đã xây dựng với các công trình của tình yêu và từ thiện. Đó là tinh
thần, rằng sau mỗi ngày làm việc và mọi thử thách, khi truy vấn Bí Quyết, đều nhìn thấy viên đá không
thể di chuyển của Luật của Ta và cuốn sách mở có chứa Giáo Lý của Thần. (104, 31 - 32)
3. Ta đã đổ ánh sáng của Ta lên tất cả mọi người, tiết lộ cho họ sự thật duy nhất hiện có, nhưng các
con thấy mỗi người đàn ông và mỗi người, cảm nhận, suy nghĩ, tin tưởng và diễn giải nó khác nhau
như thế nào.
4. Những cách nghĩ khác nhau mà con người có, đã bắt nguồn từ sự chia rẽ của họ, vì mỗi người hoặc
chủng tộc đi theo những con đường khác nhau và cũng nuôi dưỡng những lý tưởng khác nhau.
5. Phần lớn đã rời khỏi con đường được chiếu sáng thực sự. Họ tin rằng việc hoàn thành Luật Thánh
Thiêng bao hàm sự hiến tế, chối bỏ và nỗ lực siêu phàm, thích tạo ra cho mình các tôn giáo và giáo
phái mà họ có thể thực hiện các quy tắc và thực hành dễ dàng hơn, tin rằng nhờ đó họ có thể làm dịu
nhu cầu về ánh sáng và nâng cao tinh thần của họ cảm thấy.
6. Nhiều thế kỷ và Kỷ Nguyên đã trôi qua mà con người không nhận ra rằng việc hoàn thành Luật của
Ta không phải là sự hy sinh cho họ, mà là họ hy sinh tinh thần và xác thịt trên thế giới bằng cách từ
chối các Điều Răn của Ta. Họ đã không nhận ra, không muốn hiểu, rằng ai tuân theo lời của Ta phải
tìm được hạnh phúc đích thực, và một sự bình an, sự khôn ngoan và sự vĩ đại mà những con người
vật chất nhìn thấy theo một cách khác.
7. Thế giới đạo đức và khoa học bao quanh các con là công việc của những người có ý tưởng vật chất,
những người đã tìm kiếm sự cải tiến vật chất của nhân loại, và Ta đã cho phép họ làm công việc của
họ, đưa nó đến giới hạn của nó, để biết kết quả và thu thập trái cây của họ, để trong đó họ có thể thu
thập ánh sáng kinh nghiệm. Trong ánh sáng đó, công lý của Ta sẽ được thể hiện và trong công lý đó sẽ
có mặt Luật của Ta, đó là Tình Yêu. (313, 60 - 64)

8. Nếu Ta đã đồng ý cho phép các con áp dụng Giáo Lý của Ta vào cuộc sống của mình theo ý muốn
của các con chứ không phải của Ta, Ta thực sự nói với các con rằng các con sẽ không bao giờ hồi phục
sau sự trì trệ về tinh thần, không bao giờ cho phép tinh thần của mình mở ra, phát triển và sự hoàn
hảo của nó.
9. Và thế, ở đó, các con có nhân loại chìm đắm trong các tôn giáo của mình, không tiến về phía ánh
sang, vì họ đã không tuân theo trật tự của Luật Thiên Chúa, nhưng đã cố gắng buộc luật pháp theo ý
mình, lấp đầy nó bằng Thần thoại và nhiều lỗi.
10. Điều cần thiết là nhiều người trong Kỷ Nguyên này cần phải tự giải thoát mọi tôn giáo để tìm kiếm
Ta với tinh thần, và có thể phát triển tất cả những thuộc tính, quà tặng và tiềm năng mà họ cảm thấy
đánh bại ở phần sâu thẳm của bản thể của họ. (205, 6 - 8)
Giới Răn về Tình Yêu của Thiên Chúa trong Công Việc Tâm Linh
11. Đó là Thiên Chúa của các con, Đấng phán với các con, Tiếng nói của Ta là Luật pháp; hôm nay các
con đang nghe nó một lần nữa mà không cần thiết phải ghi nó lên một tảng đá, hoặc gửi Lời Nhập Thể
của Ta cho các con. Đó là tiếng nói Thiêng Liêng của Ta đạt đến tinh thần của các con và tiết lộ cho nó
sự khởi đầu của một Kỷ Nguyên mà con người sẽ được biện minh, hòa giải với Đấng Tạo Hóa của anh
ta và được thanh tẩy như đã được viết. (15, 8)
12. Ta đã cho các con bài học hoàn hảo, thông qua Chúa Giêsu. Phân tích Lối đi của Ta qua thế giới
như một người đàn ông từ khi sinh ra cho đến khi chết, và các con sẽ có một lời giải thích về tình yêu
ở dạng sống động hoàn hảo của nó.
13. Ta không đến để yêu cầu các con ngang hàng với Chúa Giêsu, vì trong Ngài có một thứ mà các con
không thể đạt tới: sự hoàn hảo trong hình dạng của một người đàn ông, vì trong Ngài là chính Thiên
Chúa ở dạng hạn chế, nhưng Ta nói với các con rằng các con phải bắt chước Ngài.
14. Luật vĩnh cửu của Ta đã luôn nói với các con về tình yêu đó. Ta đã nói với các con trong những giờ
đầu tiên: Yêu mến Thiên Chúa với tất cả trái tim và tinh thần của mình, Hãy và Yêu Yêu người hàng
xóm như chính mình.
15. Sau này Ta đã truyền cho các con những nguồn cảm hứng này: yêu thương anh em của mình như
người cha đã yêu các con,
16. Và. Trong thời gian này, Ta đã nói với các con rằng hãy yêu mến Thiên Chúa trước mọi thụ tạo, hãy
yêu mến Thiên Chúa trong tất cả những gì tồn tại và tất cả những gì tồn tại trong Thiên Chúa; rằng các
con thực hành bác ái và từ thiện nhiều hơn với anh em của mình, để nhìn thấy Chúa Cha trong tất cả
sự huy hoàng của Ngài, vì lòng bác ái là Tình Yêu. (167, 15 - 19)

17. Ta thậm chí sẽ không nói với các con rằng Giáo Lý Tâm linh này sẽ là một tôn giáo trên toàn thế
giới, bởi vì Ta không bao giờ ban cho các con một tôn giáo, mà là một Luật; Ta giới hạn bản thân mình
để nói với các con rằng Luật sẽ chiến thắng trên trái đất và sẽ được thiết lập trong đó để chiếu sáng
sự tồn tại của con người, sẽ là Luật Tình Yêu mà Ta đã giải thích trong Giáo Lý của Ta để các con hiểu
nó hoàn toàn.
18. Nhân loại vẫn sẽ thực hiện nhiều hành động sai trái của tình yêu và từ thiện, cho đến khi nó học
cách yêu và thực hành từ thiện thực sự, và nhiều người sẽ đi từ tôn giáo này sang tôn giáo khác cho
đến khi tinh thần của họ nâng cao kiến thức và đạt được sự hiểu biết rằng Luật duy nhất, hoàn vũ và
Giáo Lý vĩnh cửu của tinh thần, là Luật Tình Yêu mà mọi người sẽ đạt được.
19. Tất cả các tôn giáo sẽ biến mất và chỉ có ánh sáng của Đền thờ của Thiên Chúa sẽ vẫn tỏa sáng bên
trong và bên ngoài con người, trong đó mọi người sẽ chỉ làm cho một sự thờ phượng vâng phục, Tình
Yêu, đức tin và thiện chí. (12, 63 - 65)
Thất Bại trong việc Tuân Theo các Điều Răn Thánh Thiêng và Hậu Quả của nó
20. Vào buổi bình minh kỷ niệm này, Ta hỏi các con: Các con đã làm gì với Luật mà Ta đã truyền đạt
cho nhân loại qua Môisê? Tình cờ, có phải những điều răn đó chỉ được ban cho các thế hệ của Kỷ
Nguyên đó không?
21. Thật sự Ta nói với các con: Hạt giống thánh đó không nằm trong trái tim của con người, vì họ
không yêu mến Ta cũng không yêu nhau; Họ không tôn trọng cha mẹ cũng như không tôn trọng
những gì thuộc về người khác. Và mặt khác, họ lấy đi mạng sống của nhau, họ ngoại tình và gây ra sự
ô nhục trên chính họ.
22. Các con không nghe thấy sự giả dối trên môi của mọi người sao? Các con đã không nhận ra làm
thế nào một người, lừa gạt người khác về sự bình an của họ sao? Và nhân loại vẫn nói rằng họ biết
Luật của Ta. Điều gì sẽ trở thành của con người nếu họ hoàn toàn quên đi huấn lịnh của Ta? (15, 1 - 3)
23. Trong Kỷ Nguyên thứ hai, khi đã tiến vào Giêrusalem, Chúa Giêsu đã tìm thấy ngôi đền, nơi dành
riêng cho việc cầu nguyện và thờ phượng, đã được chuyển đổi thành một khu chợ. Và Thầy đã tràn
đầy phẫn nộ, đã loại bỏ những người không tôn trọng ngôi đền, đã nói với họ, nhà của Cha Ta không
phải là một khu chợ. những người bị đuổi ra không có tội bằng những kẻ có trách nhiệm vì hướng dẫn
người ta trong luật của Thiên Chúa. Các linh mục đã chuyển đổi ngôi đền thành một nơi mà tham
vọng và sự cao cả đã trị vì, và vương quốc đó đã bị phá hủy.
24. Hôm nay, Ta đã không dùng roi da để trừng phạt những người không tôn trọng Luật pháp của Ta.
Ta đã cho phép họ cảm nhận được hậu quả của lỗi lầm của mình để họ có thể nhận ra rằng Luật của
Ta không linh hoạt và không thể thay đổi. Ta đã chỉ ra cho con người con đường chính nghĩa mà anh
ta cần phải đi theo. Nếu anh ta rời khỏi đó, anh ta tự phơi bày hậu quả của việc vi phạm Luật công
bình của Ta nơi tình yêu của Ta được biểu lộ. (41, 55 - 56)

25. Ta đến để xây dựng lại ngôi đền của Ta, một ngôi đền không có tường hoặc tháp, vì nó nằm trong
trái tim của con người.
26. Tháp Baben vẫn chia rẽ nhân loại, nhưng nền tảng của nó sẽ bị phá hủy trong trái tim của con
người.
27. Thần tượng và cuồng tín tôn giáo cũng đã nâng tháp cao của họ, nhưng chúng yếu, và sẽ sụp đổ.
28. Thực sự Ta nói với các con rằng, Luật lệ của Ta, Thánh Thiêng và con người là thiêng liêng, và chính
họ sẽ phán quyết thế giới.
29. Nhân loại không tin đó là thần tượng, nhưng thực sự Ta nói với các con, họ vẫn ngưỡng mộ con bò
vàng. (122, 57)
30. Sự hỗn loạn đã trở lại, bởi vì đức hạnh không tồn tại, và nơi không có đức hạnh, không thể có sự
thật. Không phải là Luật mà Chúa Cha đã ban cho Môisê không có hiệu lực, cũng không phải là Giáo Lý
của Chúa Giêsu chỉ được áp dụng cho thời gian qua. Cả hai trong bản chất của chúng là quy luật vĩnh
cửu; tuy nhiên, hãy nhận ra rằng, chúng giống như một đài phun nước từ vùng nước mà không ai bắt
buộc phải uống, nhưng bất cứ ai tiếp cận đài phun nước tình yêu đó, làm như vậy thông qua ý chí của
riêng họ. (144, 56)
31. Giải thích lời dạy của Ta một cách chính đáng. Đừng nghĩ rằng Thần Khí của Ta vui mừng khi thấy
sự đau khổ của các con trên trái đất, hoặc Ta đến để tước đoạt tất cả những gì các con hài lòng để tận
hưởng nó. Ta đến để làm cho các con nhận ra và tôn trọng Luật pháp của Ta, bởi vì chúng xứng đáng
với sự vâng lời và tôn trọng của các con, và bởi vì tuân thủ chúng sẽ mang lại cho các con hạnh phúc.
32. Ta đã dạy các con để biện giải về Thiên Chúa, biết Thiên Chúa là gì và Caesar là gì, nhưng đối với
những người ngày nay chỉ có Caesar, và đối với Chúa của mình, các con không có gì để cung cấp. Ít
nhất, nếu các con đưa ra những gì công bằng cho thế giới, nỗi đau của các con sẽ ít hơn; nhưng
Caesar mà các con đã đặt trước mặt mình, đã đưa ra luật lệ vô lý cho các con, và đã biến các con
thành nô lệ và đã lấy đi mạng sống của các con mà không phải bồi thường.
33. Nghiên cứu xem Luật của Ta khác nhau như thế nào, không ràng buộc thể xác hay tinh thần, nó chỉ
thuyết phục các con bằng tình yêu và hướng dẫn các con bằng sự ngọt ngào; nó mang lại cho các con
tất cả mà không có lợi lộc hay ích kỷ, và thưởng cho tất cả và bù đắp tất cả dọc con đường. (155, 14 16)
Hoàn Thành Điều Răn Tối Cao

34. Nếu Chúa đã nói với các con: Ngươi phải yêu mến Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết trái tim và linh
hồn, và yêu người lân cận như chính mình, và nếu Thầy đã thuyết giảng giáo lý về tình yêu, thì tiếng
nói thiêng liêng này phát ra từ cùng một nguồn, bây giờ Ta đến để bảo các con nắm lấy Luật tình yêu,
bởi vì nó có một sức mạnh mà các con sẽ không tìm thấy ngay cả trong những đội quân vĩ đại nhất của
thế giới. Các cuộc chinh phục của nó sẽ vững chắc và lâu dài, vì tất cả những gì các con xây dựng trên
nền tảng của Tình Yêu có sự sống vĩnh cửu. (293, 67)
35. Ta đang cho các con thấy cuộc sống thực sự của tinh thần, để các con không phải sống dưới những
mối đe dọa bất công, và để các con không tuân theo Luật pháp của Ta chỉ vì các con sợ hình phạt của
Thiên Chúa. Các con đã được nói về hình phạt đó bởi những người không biết cách giải thích Lời của
Ta.
36. Giữ lấy luật của Ta. Nó không phức tạp cũng không khó hiểu. Bất cứ ai biết điều đó và tự hướng
dẫn bởi nó sẽ không bị nhầm lẫn. Anh ta không nhượng bộ cho những lời nói sai hoặc điềm báo, cũng
không cho phép những ý tưởng sai lầm, hoặc những diễn giải sai.
37. Luật của Ta rất đơn giản. Nó luôn chỉ ra cách mà các con nên làm theo. Hãy tin tưởng vào Ta. Ta là
con đường dẫn các con đến thành phố trắng, miền đất đã được hứa ban, nơi nó sẽ mở cửa chờ các
con đến. (32, 9)
38. Khi nào các con sẽ nhận ra rằng chỉ khi nào thực hiện luật của Ta, các con mới có thể tìm thấy sức
khỏe, hạnh phúc và sự sống?
39. Các con thừa nhận rằng trong cuộc sống vật chất, có những nguyên tắc mà người ta cần phải tuân
theo để tồn tại. Tuy nhiên, các con đã quên rằng cũng có những nguyên tắc tâm linh quan trọng cần
được tôn trọng để người ta có thể tận hưởng nguồn sống vĩnh cửu trong vương quốc Thần Thánh.
(188, 62)
40. Hãy nhớ rằng chỉ có Ta là Sự Cứu Rỗi của các con. Trong quá khứ, hiện tại và tương lai, Luật của Ta
đã, đang và sẽ là con đường và kim chỉ nam cho tinh thần của các con.
41. Phúc cho những ai tin vào Luật của Ta, vì họ sẽ không bao giờ bị lạc lối khi vượt qua những con
đường. Họ sẽ đến Đất Hứa và cất tiếng cho bài thánh ca chiến thắng. (225, 31 - 32)
42. Ta biết rằng kiến thức về Ta càng lớn, các con sẽ càng yêu mến Ta.
43. Khi Ta nói với các con về tình yêu của Ta, các con có biết Ta thực sự muốn nói gì với các con
không? Ta đang nói với các con rằng, hãy yêu sự thật, yêu sự sống, yêu sự giác ngộ, yêu nhau và yêu
sự sống đích thực. (297, 57 - 58)

44. Ta ước mong rằng giống như Ta yêu các con, các con cũng yêu nhau, và chính các con, vì Ta đã
thừa nhận với các con không chỉ là một phần của sự hướng dẫn và chỉ đạo, nhưng thay vì chăm sóc
bản thân các con, Ta đã thực hiện nghĩa vụ đầu tiên của các con với Ta; các con phải yêu chính mình,
vì các con là hình ảnh sống của Đấng sáng tạo của các con. (133, 72)
45. Nhiệm vụ mà Ta đã giao phó cho dân của Ta trên trái đất vừa tuyệt vời và vừa rất tinh tế, và đó là
lý do tại sao Ta đã tìm kiếm họ trong mọi Kỷ Nguyên để truyền cảm hứng cho họ bằng Lời của Ta và
tiết lộ cho họ nhiều điều về nội dung của Luật .
46. Luật tình yêu, tốt đẹp và công lý là sự kế thừa tinh thần mà Ta đã mang lại trong mọi thời đại. Từ
bài học này đến bài học khác, Ta đã dẫn nhân loại để hiểu rằng luật pháp có thể được tóm tắt trong
một điều răn duy nhất: đó là Tình yêu. Yêu mến Chúa Cha, Đấng là tác giả của sự sống; yêu anh em
của mình, người là một phần của Cha, và yêu tất cả những gì Thiên Chúa đã tạo ra và đã truyền lệnh.
47. Tình yêu là nguyên nhân, nguyên tắc, hạt giống của trí tuệ, vĩ đại, của sức mạnh, của độ cao và của
sự sống. Đó là con đường thực sự được vạch ra bởi Đấng Tạo Hóa cho tinh thần, vì vậy từng bước một
và sống ở đó, các con tiếp tục cảm thấy gần gũi với Ta hơn bao giờ hết.
48. Nếu ngay từ khởi đầu, loài người đã tạo ra một giáo phái của tình yêu tâm linh, thay vì rơi vào nghi
thức thần tượng và cuồng tín tôn giáo, thì thế giới này, ngày nay đã biến thành một thung lũng nước
mắt bởi con người, bởi sự thống khổ và đau khổ, đã có thể là một thung lũng hòa bình , mà các linh
hồn sẽ đến để đạt được công đức để đạt được những nơi ở tâm linh mà một tinh thần trên con
đường của độ cao của nó phải đi vào sau cuộc sống này.

