TTT/31 - CHÚC THƯ THỨ BA Ch.31 - Cứu Chuộc và Cứu Rỗi Vĩnh Cửu
Những điều Mặc Khải của Chúa Giêsu Kitô
Sự Sửa Chữa các Khái Niệm Sai Lầm về Sự Cứu Chuộc
Vì vậy, Đức Chúa phán:
1. Nhiều người đã chấp nhận ý tưởng rằng, tất cả những giọt nước mắt của thế giới này là do tội lỗi
của những cư dân đầu tiên của nó, và trong sự vụng về của họ trong việc giải thích câu chuyện ngụ
ngôn đã nói, rằng Chúa Kitô đã đến để rửa sạch vết bẩn bằng máu của Ngài . Nếu lời khẳng định này
đã đúng, thì tại sao, bất chấp sự hy sinh đã được hoàn thành đó, có phải con người sẽ tiếp tục phạm
tội và phải chịu đựng đau khổ không?
2. Chúa Giêsu đã đến thế gian để dạy cho con người con đường tiến đến sự hoàn thiện, một con
đường mà Ngài đã chỉ ra bằng cuộc sống, lời nói và hành động của Mình. (150, 43 - 44)
3. Tất cả sẽ đạt được mục tiêu theo sự hoàn thành sứ vụ của các con; vì mục đích đó, Ta đã đến để
đưa ra những lời dạy vô tận của Ta, để các con có thể bước lên nấc thang của sự tiến hóa của mình.
Không phải máu của Ta sẽ cứu các con, nhưng ánh sáng của Ta trong tinh thần của các con sẽ cứu
chuộc các con. (8, 39)
4. Ta sẽ được trao cho một thập tự giá mới trong Kỷ Nguyên thứ ba này. Nó sẽ không nhìn thấy được
bằng mắt thường, nhưng từ độ cao của nó, Ta sẽ gửi thông điệp yêu thương của Ta đến nhân loại; và
Máu của Ta, vốn là bản chất của Lời Ta, sẽ được chuyển thành ánh sáng cho tinh thần.
5. Những người đã phán xét Ta trong Kỷ Nguyên đó, ngày nay đã ăn năn hối cải, đưa ánh sáng với
tinh thần của họ đến trái tim của nhân loại như sự bồi thường cho những lỗi lầm của họ.
6. Trước khi Giáo Lý của Ta chiến thắng sự xấu xa của con người, nó phải bị đánh đập và bị chế giễu,
giống như Chúa Kitô đã chịu đau khổ trên thập giá. Ánh sáng của Ta phải nổi lên từ mọi vết thương để
chiếu sáng bóng tối của thế giới thiếu tình yêu này. Máu vô hình của Ta cũng phải lan khắp nhân loại
để một lần nữa cho nó thấy con đường cứu chuộc của nó. (49, 17 - 19)
7. Ta nói với các con một lần nữa, rằng trong Ta, toàn thể nhân loại sẽ được cứu. Máu đó đã đổ ra ở
đồi Canvê là sự sống cho tinh thần, nhưng nó không nằm trong chính máu, nó rơi xuống bụi đất, mà là
tình yêu thiêng liêng được thể hiện bởi nó. Bây giờ, khi Ta nói với các con về dòng Máu của Ta, các
con biết ý nghĩa của nó.
8. Nhiều người đã đổ máu để phục vụ Chúa và vì tình yêu của anh em mình, nhưng điều đó không đại
diện cho dòng máu Thần Thánh, chỉ có tinh thần, chỉ có con người.
9. Máu của Chúa Giêsu đại diện cho tình yêu thiêng liêng vì nó không có vết bẩn; Trong Thầy không
bao giờ có tội lỗi gì, và bằng máu của Ngài, Ngài đã trút hết cho đến giọt cuối cùng, để làm cho các
con hiểu rằng Thiên Chúa là tất cả đối với các sinh vật của Mình, rằng đối với họ, Ngài ban hoàn toàn
Chính Ngài, bởi vì Ngài yêu thương họ vô hạn.

10. Nếu bụi đất đã uống thứ chất lỏng duy trì sự sống trong cơ thể của Thầy, thì các con sẽ hiểu rằng
Giáo Lý của Ta sẽ thụ tinh cho sự sống của con người bằng nước Thần Thánh tưới mát của tình yêu, sự
khôn ngoan và Sự công bằng của nó.
11. Thế giới, hoài nghi và không tin về những lời nói và ví dụ của Thầy, tranh chấp Lời dạy của Ta, nói
rằng Chúa Giêsu đã đổ Máu để cứu loài người khỏi tội lỗi, nhưng mặc dù vậy, thế giới vẫn chưa được
cứu; nó tội lỗi nhiều hơn mỗi ngày mặc dù đã tiến hóa hơn.
12. Rồi ở đâu, sức mạnh của dòng Máu cứu chuộc đó là gì? Con người nên dạy những khái niệm thực
sự về Giáo Lý của Ta không biết làm thế nào để thỏa mãn những câu hỏi của những người đói ánh
sáng và khát khao được biết sự thật.
13. Ta nói với các con, trong Kỷ Nguyên này, câu hỏi của những người không biết, có cơ sở và ý nghĩa
tốt hơn so với câu trả lời và giải thích cho họ bởi những người nói rằng họ biết sự thật.
14. Ta đã trở lại để nói chuyện với các con, và ở đây các con có những Lời của Ta dành cho những
người nghĩ rằng máu đã đạt được sự cứu rỗi của những người tội lỗi trước công lý của Thiên Chúa,
rằng nó đã cứu tất cả những người đã bị hư mất và bị kết án.
15. Ta nói với các con, nếu Chúa Cha, Người biết tất cả, đã tin rằng nhân loại sẽ không hiểu và sử dụng
tất cả những lời nói và việc làm mà Chúa Giêsu đã dành cho họ, thực sự, Ngài sẽ không bao giờ gửi
Con Một của Người, vì Đấng Tạo Hóa chưa bao giờ làm bất cứ điều gì không cần thiết, không có gì là
không được định sẵn để cho hoa trái. Và nếu Ngài sai Chúa Giêsu sinh ra, lớn lên và chết giữa loài
người, thì đó là cuộc sống rạng ngời và màu mỡ của Thầy sẽ vẫn còn để đánh dấu một con đường bất
diệt; một dấu vết không thể xóa nhòa, để tất cả những đứa con của Ngài sẽ tìm thấy con đường dẫn
họ đến tình yêu đích thực, và việc tuân thủ Giáo Lý của Ngài, dẫn họ đến biệt thự nơi mà Đấng Tạo
Hóa của họ đang chờ họ.
16. Anh ta cũng biết rằng, dòng máu nói về sự thuần khiết, của tình yêu vô hạn, khi giọt cuối cùng đã
rơi xuống, sẽ dạy nhân loại hoàn thành sứ mệnh đưa họ đến Đất Hứa với niềm tin vào Đấng Tạo Hóa
của họ, nơi trình bày sự hoàn thành của họ, họ có thể nói: Lạy Chúa, đã xong rồi.
17. Bây giờ Ta có thể nói với các con rằng, đó không phải là giờ đổ máu của Ta trên thập tự giá đánh
dấu thời khắc cứu chuộc con người. Máu của Ta vẫn còn ở đây, trong thế giới hiện tại, sống động,
tươi mới, dấu vết đẫm máu của cuộc khổ nạn của Ta, con đường phục hồi của các con sẽ dẫn các con
đến chinh phục nơi ở mà Cha các con đã hứa với các con.
18. Ta đã nói với các con: Ta là nguồn sống, hãy đến và rửa vết bẩn của mình để các con có thể đi lại
tự do và an toàn cho Cha và Đấng Tạo Hóa của mình.
19. Đài phun nước của Ta là tình yêu, nó không bao giờ hết và vô tận; điều đó nói lên Máu của Ta đã
đổ trong thời gian đó; nó đã đánh dấu Lời của Ta và đã niêm phong Giáo Lý của Ta. (158, 23 - 33)
20. Bây giờ, nhiều thế kỷ khác xa xôi từ những sự kiện đó, Ta nói với các con rằng, mặc dù Chúa Giêsu
đã đổ máu cho cả nhân loại, chỉ những người đi theo con đường mà Chúa Giêsu đến để cho các con
thấy mình đã được cứu. Sự thiếu hiểu biết và cuồng tín của họ, lỗi của họ hoặc tội lỗi của họ vẫn chưa
được cứu.

21. Ta đã nói với các con rằng, Ta đã biến mình thành người đàn ông một ngàn lần, và một ngàn lần
chết trên thập tự giá, trong khi nhân loại không đứng lên để theo Ta, nó sẽ không đạt được sự cứu
rỗi; Đó không phải là thập giá của Ta sẽ cứu các con, mà là của chính các con. Ta đã mang trên lưng
Ta, trên đó Ta đã chết như một người đàn ông, và ngay lúc đó Ta đã ở trong lòng của Chúa Cha. Các
con phải bắt chước Ta trong sự hiền lành và tình yêu, vác thập giá trên lưng với sự khiêm nhường
thực sự, cho đến khi các con kết thúc sứ vụ, để các con cũng có thể đến với Cha của mình.
22. Không có ai không mong muốn tìm thấy hạnh phúc, và càng lâu dài thì càng tốt, bởi vì Ta đến để
chỉ cho các con một con đường dẫn đến hạnh phúc tối cao và vĩnh cửu. Tuy nhiên, Ta chỉ cho các con
thấy con đường và để các con chọn điều làm các con hài lòng nhất.
23. Ta hỏi các con: Nếu các con mong muốn hạnh phúc, tại sao các con không gieo nó để các con có
thể thu hoạch nó sau này? Có mấy ai đã cảm thấy sự thúc đẩy để thể hiện mình với nhân loại! (169,
37 - 38)
24. Những ý tưởng các con có về ý nghĩa của cuộc sống trên trái đất, về tinh thần là gì, và thung lũng
tâm linh là gì, đã bị nhầm lẫn.
25. Phần lớn các tín hữu nghĩ rằng sống với một sự điều chỉnh nhất định, hoặc ăn năn, trong giây phút
cuối cùng của cuộc đời, về những lỗi lầm mà họ đã mắc phải, họ đã tự đảm bảo vinh quang cho tinh
thần của mình.
26. Quan niệm sai lầm đó cho rằng con người mù không cho phép họ kiên trì suốt đời tuân thủ Luật
pháp và khiến cho tinh thần của họ, khi họ từ bỏ thế giới này và đến biệt thự tâm linh, để thấy mình ở
một nơi không nhìn thấy những điều kỳ diệu mà họ đã tưởng tượng, cũng không cảm thấy hạnh phúc
tối cao mà họ nghĩ rằng họ có quyền.
27. Các con có biết điều gì xảy ra với những sinh vật đã cảm thấy chắc chắn được lên thiên đàng mà
thay vào đó chỉ tìm thấy sự nhầm lẫn không? Khi không còn sinh sống trên trái đất, bởi vì họ không
còn có điểm hỗ trợ do lớp vỏ thể lý của họ cung cấp và không thể lên đến đỉnh cao nơi tìm thấy ánh
sáng tâm linh, mà không nhận ra, họ đã tự tạo ra một thế giới đó không phải là con người cũng không
phải là tâm linh sâu sắc.
28. Sau đó, khi các linh hồn hỏi: Đây có phải là Vinh quang không? Đây có phải là nơi trú ngụ của Thiên
Chúa cho các linh hồn sau một hành trình dài như vậy trên trái đất không?
29. “Không”, Tiếng những người khác nói; Đây không thể là ở trong lòng của Chúa Cha, nơi chỉ có ánh
sáng, tình yêu và sự thuần khiết mới có thể tồn tại.
30. Dần dần, thông qua suy ngẫm và nỗi đau, tinh thần đi đến sự hiểu biết. Nó hiểu được công lý
Thánh Thiêng, và được chiếu sáng bởi ánh sáng của lương tâm phán xét các việc làm trong quá khứ
của nó, và phát hiện ra chúng là nhỏ mọn và không hoàn hảo, không xứng đáng với phần thưởng mà
anh ta đã mong đợi.
31. Sau đó, với sự chuẩn bị này, sự khiêm nhường xuất hiện và mong muốn quay trở lại những con
đường đã bị bỏ hoang để xóa đi những vết bẩn phát sinh, sửa chữa lỗi lầm và kiếm được công đức
thực sự trước Chúa Cha.

32. Nó cần thiết để giải thích những điều này cho nhân loại, để họ có thể hiểu rằng đời sống vật chất
là một cơ hội cho con người để đạt được công đức cho tinh thần của họ, công đức nâng cao họ cho
đến khi họ dành được một chỗ ở cao hơn của tâm linh, trong khi một lần nữa họ phải kiếm được công
đức để tránh bị trì trệ, và tiếp tục leo lên, từng bước một, vì: Trong nhà của Cha Ta có nhiều biệt thự.
33. Những công đức này các con kiếm được thông qua tình yêu, như Luật vĩnh cửu của Chúa Cha đã
nói với các con. Và do đó, từ bước này đến bước khác trên nấc thang của sự hoàn hảo, tinh thần của
các con sẽ đi học con đường dẫn đến vinh quang, đến vinh quang thực sự, đó là sự hoàn hảo của tinh
thần. (184, 40 - 45)
34. Thật sự Ta nói với các con, rằng nếu Kỷ Nguyên này Ta đã đến như một Người đàn ông, đôi mắt
của các con vẫn đã có thể không thấy da thịt của Ta đang chảy máu và các vết thương, vì tội lỗi của
con người đã không ngừng, họ cũng đã không muốn cứu chuộc chính họ trong ký ức về dòng máu của
Ta đã đổ ra trên đồi Canvê như một bằng chứng về tình yêu của Ta đối với nhân loại. Nhưng Ta đã
đến trong tinh thần, để các con có thể tránh được việc phải đối mặt với công việc của những người đã
phán xét và đã kết án Ta trên trái đất.
35. Tất cả đều được tha thứ, nhưng trong mọi tinh thần đều tồn tại một thứ mà Ta đã đổ ra cho tất cả
trên thập giá; đừng tin rằng hơi thở đó và máu sẽ bị pha loãng hay mất đi, chúng đại diện cho đời
sống tinh thần mà Ta đã tuôn ra từ đó ngay lập tức cho tất cả mọi người. Hơn nữa, vì lý do dòng máu
đó đã đóng ấn Lời Ta và xác nhận những gì Ta đã nói và làm trên trái đất, những người đã đứng dậy
để tìm kiếm sự tái sinh của linh hồn họ.
36. Lời của Ta, Công việc của Ta và Máu của Ta thì không, và sẽ không vô ích. Nếu đôi khi các con thấy
rằng Danh của Ta và Lời của Ta gần như bị lãng quên, các con sẽ thấy chúng phát sinh trở lại, đầy sức
sống, mạnh mẽ và tinh khiết, giống như một hạt giống, mặc dù liên tục bị tấn công, nhưng không bao
giờ chết. (321, 64 - 66)
37. Máu của Chúa Giêsu đã biến thành ánh sáng cứu chuộc tiếp tục thâm nhập vào các linh hồn như
sự cứu rỗi. Thần Khí của Ta vĩnh viễn ban cho sự cứu rỗi và ánh sáng, liên tục thâm nhập với những tia
sáng của Ta đến nơi bóng tối tồn tại. Mỗi khoảnh khắc Thần Khí của Ta tràn ra, không phải là máu
người, nhưng về bản chất và đời sống tinh thần trên tất cả con cái Ta. (319, 36)
Phải Nỗ Lực mới Đạt Được Thiên Đường
38. Bị chi phối bởi các thế lực của những đam mê thấp kém của họ, con người đã rơi xuống quá sâu
trong tội lỗi, đến nỗi họ đã mất hết hy vọng cứu rỗi; nhưng không có ai không thể được cứu. Vì tinh
thần sẽ nảy sinh, một khi người ta tin rằng sự hỗn loạn của con người sẽ không còn, chừng nào nó
không lắng nghe tiếng nói của lương tâm, hoàn thành Luật pháp của Ta, cho đến khi kết thúc sứ mệnh
của nó, không phải ở trần gian mà là ở cõi vĩnh hằng.
39. Những người tin rằng sự tồn tại của họ là vô lý và tin rằng sự đấu tranh và đau khổ của họ là vô
ích, không nhận ra rằng cuộc sống là giáo viên nhào nặn và đau đớn hoàn hảo. Đừng nghĩ rằng Ta đã
tạo ra nỗi đau để tặng nó cho các con trong một cốc. Đừng nghĩ rằng Ta đã làm các con gục ngã. Con
người rơi vào sự bất tuân của chính mình, và vì lý do đó, anh ta cũng phải phát sinh bằng nỗ lực của
chính mình. Nghĩ rằng không chỉ có nỗi đau sẽ hoàn thiện các con, không, các con cũng sẽ đến với Ta
bằng cách thực hành tình yêu, vì Ta là tình yêu. (31, 54 - 55)

40. Cầu nguyện nhiều với tinh thần hơn là vật chất để tự cứu mình, một lời cầu nguyện hoặc một ngày
yêu thương là không đủ, nhưng thay vào đó là một đời sống kiên trì, kiên nhẫn, làm việc nâng cao và
tuân thủ các điều răn của Ta. Vì điều này Ta đã ban cho các con sức mạnh và giác quan tuyệt vời.
41. Công việc của Ta giống như một con Tàu cứu tinh, mời gọi tất cả mọi người bước vào. Tất cả
những người tuân thủ Luật pháp của Ta sẽ không bị diệt vong. Nếu các con hướng dẫn mình bằng Lời
của Ta, các con sẽ được cứu. (123, 30 - 31)
42. Hãy nhớ rằng chỉ những gì hoàn hảo mới đến được với Ta; do đó, tinh thần của các con sẽ chỉ vào
Vương Quốc của Ta khi nó đạt được sự hoàn hảo. Các con đã nổi lên từ Ta mà không có kinh nghiệm,
nhưng các con sẽ trở về với Ta được tô điểm bằng phước lành về công đức và đức hạnh của mình.
(63, 22)
43. Quả thật Ta nói với các con, rằng linh hồn của những người sống gần Thiên Chúa, có quyền chiếm
giữ nơi đó bằng hành động của chính họ, không phải vì Ta đã trao nó cho họ; Ta đã chỉ cho họ thấy
con đường và cuối cùng, Ta đã tiết lộ cho họ phần thưởng.
44. Phúc cho những ai nói với Ta: ‘lạy Cha, Ngài là con đường, là ánh sáng soi sáng cho nó và là sức
mạnh cho lữ khách. Ngài là tiếng nói cho thấy khóa học và khuyến khích chúng con trong suốt cuộc
hành trình, và Ngài cũng là phần thưởng cho anh ta đạt đến điểm cuối’. Vâng, các con của Ta, Ta là sự
sống và sự sống lại của kẻ chết. (63, 74 - 75)
45. Hôm nay, Chúa Cha sẽ không hỏi: Ai có thể và ai sẵn sàng giải cứu loài người bằng máu của họ;
Chúa Giêsu cũng sẽ không trả lời: Chúa tể, Tôi là Chiên Con, sẵn sàng đánh dấu con đường cứu chuộc
cho nhân loại bằng Máu của Tôi.
46. Ta cũng sẽ không gửi Lời của Ta để trở nên xác phàm trong Kỷ Nguyên này, rằng Kỷ Nguyên đã qua
đi cho các con, và nó đã để lại sự dạy dỗ và sự nâng cao trong tinh thần của các con. Bây giờ Ta đã mở
ra một giai đoạn mới trong sự tiến hóa về tâm linh, trong đó sẽ là các con, người kiếm được công đức.
(80, 8 - 9)
47. Ta muốn tất cả các con được hạnh phúc, trong bình an và sống trong ánh sang, để các con có thể
sở hữu tất cả, không chỉ thông qua tình yêu của Ta, mà còn thông qua công trạng của các con, vì đó là
sự hài lòng và hạnh phúc của các con sẽ hoàn tất . (245, 34)
48. Ta đã đến để cho các con thấy vẻ đẹp của một cuộc sống cao hơn con người, để truyền cảm hứng
cho các con để nâng cao công việc, để dạy cho các con từ ngữ cung cấp tình yêu dồi dào, và tuyên bố
với các con niềm hạnh phúc chưa được biết, đang chờ đợi tinh thần biết cách leo lên núi, sự hy sinh,
đức tin và tình yêu.
49. Tất cả những điều này các con nên nhận ra trong sự Giảng dạy của Ta, để cuối cùng các con có thể
hiểu, đó là công việc của các con mang tinh thần của mình đến gần với hạnh phúc thực sự. (287, 48 49)

50. Nếu đi từ lục địa này sang lục địa khác, các con phải băng qua những ngọn núi cao, thấp, biển, thị
trấn, thành phố và quốc gia để đến đích trong hành trình của mình, hãy nghĩ rằng, để đến được miền
đất hứa, các con phải đi xa, để đến hành trình dài, các con thu thập kinh nghiệm, kiến thức, phát triển
và sự tiến hóa của tinh thần. Đó sẽ là trái của cây sự sống, mà cuối cùng các con sẽ nếm trải sau khi đã
vật lộn và khóc rất nhiều để đạt được nó. (287, 16)
51. Các con là con cái của Chúa Cha của Ánh Sáng, nhưng nếu qua sự yếu đuối của mình, các con đã
rơi vào bóng tối của một cuộc sống đầy rắc rối, lỗi lầm và nước mắt, những nỗi buồn này sẽ qua đi, vì
các con sẽ đứng lên cho tiếng nói của Ta khi Ta gọi các con, nói: Ta đang ở đây, chiếu sáng thế giới và
mời các con leo lên ngọn núi mà các con sẽ tìm thấy tất cả sự bình yên, hạnh phúc và sự giàu có mà
các con đã tìm cách thu thập trên trái đất. (308, 5)
52. Mỗi thế giới, mọi nơi ở, được tạo ra để trong đó, tinh thần sẽ phát triển và tiến một bước về phía
Đấng Tạo Hóa của họ, và do đó, tiến lên ngày càng cao hơn trên con đường hoàn thiện, một ngày nào
đó sẽ trở nên trắng, sạch và được đúc để đến cuối cùng trong cuộc hành trình của nó: đỉnh cao của sự
hoàn hảo về tinh thần, đó là sống trên Vương Quốc của Thiên Chúa.
53. Có ai nghĩ rằng đến để sống trong lòng của Chúa Cha là điều không thể không?
Ôi, đầu óc tội nghiệp mà không biết suy ngẫm! Các con đã quên rằng các con xuất phát từ cung lòng
của Ta sao? Rằng các con đã từng sống ở đó? Không có gì lạ, rằng tất cả những gì được sinh ra từ
nguồn sống, trở lại với nó trong thời gian thích hợp.
54. Mọi linh hồn, khi được sinh ra bởi Ta, đều trong sạch, nhưng sau đó, trên con đường của họ, nhiều
người đã bị vấy bẩn; Tuy nhiên, tất cả đều được Ta nhìn thấy trước một cách khôn ngoan, yêu thương
và chỉ cần Ta đi trước để đặt tất cả các phương tiện cần thiết cho sự cứu rỗi và tái sinh của các con
dọc theo con đường mà con cái Ta phải đi.
55. Nếu sự thuần khiết tâm linh đó bị nhiều chúng sinh phỉ báng, ngày đó sẽ đến, họ tự thanh tẩy mọi
lỗi lầm của mình, tìm lại sự trong sạch ban đầu của họ, và sự thanh tẩy này sẽ rất có công trong mắt
Ta, vì tinh thần của họ sẽ đạt được điều này thông qua những thử thách lớn lao và không ngừng về
đức tin, tình yêu, sự trung thành và sự kiên nhẫn của họ.
56. Tất cả các con sẽ trở lại dọc theo con đường làm việc, đấu tranh và đau đớn với Vương Quốc ánh
sáng, từ đó các con sẽ không còn phải nhập thể trong cơ thể con người, cũng không sống trong một
thế giới vật chất, để rồi đến với tâm linh của mình sẽ cho phép các con làm cho ảnh hưởng của các
con cảm thấy và gửi ánh sáng của mình từ thế giới này sang thế giới khác. (313, 21 - 24)
Thế Lực Mạnh Nhất cho Sự Cứu Chuộc
57. Đây là con đường, đi qua nó và các con sẽ được cứu. Quả thật Ta nói với các con rằng, không cần
thiết phải lắng nghe Ta trong giai đoạn này để đạt được sự cứu rỗi; tất cả những người trong suốt thời
gian tồn tại của anh ta thực hành Luật tình yêu Thánh Thiêng của Ta, tình yêu đó được truyền cảm
hứng từ Đấng Tạo Hóa, dẫn đến tình yêu đối với đồng loại của mình, sẽ được cứu; Anh ta sẽ làm
chứng cho Ta trong cuộc sống và với những việc làm của anh ta. (63, 49)
58. Nếu mặt trời tỏa ánh sáng của sự sống trên tất cả thiên nhiên, trên tất cả chúng sinh và nếu các
ngôi sao cũng tỏa ánh sáng đến trái đất, tại sao Thần Khí Thánh không thể tỏa ánh sáng lên tinh thần
của con người?

59. Ta đến bây giờ để nói với các con: nhân loại, dừng lại. Hãy để ánh sáng của công lý xuất phát từ
tình yêu trải rộng trên toàn thế giới. Hãy để sự thật của Ta thuyết phục các con rằng nếu không có
tình yêu đích thực, các con sẽ không đạt được sự cứu rỗi. (89, 34 - 35)
60. Ánh sáng của Ta dành cho tất cả con cái Ta, không chỉ cho các con sống ở thế giới này, mà còn cho
những linh hồn sống trong các lâu đài khác nhau. Tất cả trong số họ sẽ được giải thoát và hồi sinh đến
một cuộc sống vĩnh cửu, khi với những hành động yêu thương của họ đối với anh em mình, họ sẽ thực
hiện giới luật Thánh Thiêng của Ta đòi hỏi các con hãy yêu thương nhau. (65, 22)
61. Những người yêu dấu, đây là ngày thứ ba mà Ta đến để làm sống dậy Lời của Ta giữa những kẻ
chết. Đây là Kỷ Nguyên thứ ba, trong đó Ta xuất hiện với thế giới dưới hình thức tâm linh để nói với
các con: đây là cùng một Chúa Kitô mà các con đã thấy đã hết hạn trên thập tự giá, mà bây giờ đến để
nói với các con, bởi vì Ngài sống và sẽ sống mãi mãi.
62. Ngược lại, Ta thấy rằng con người, mặc dù tôn giáo của họ tuyên bố rằng họ đang nói sự thật,
mang trái tim chết với đức tin, và chết vì tình yêu và ánh sáng. Họ tin rằng bằng cách cầu nguyện
trong đền thờ và tham dự các nghi thức của họ, sự cứu rỗi của họ được đảm bảo; Tuy nhiên, Ta nói
với các con rằng, thế giới phải biết rằng sự cứu rỗi chỉ có thể đạt được bằng cách thực hiện các hành
động của tình yêu và bác ái.
63. Các địa điểm tập hợp chỉ là một trường học, các tôn giáo không được thỏa mãn để chỉ giải thích
Luật; họ phải đảm bảo cho nhân loại hiểu rằng, cuộc sống là con đường mà họ phải áp dụng những gì
họ đã học được về Luật Thánh Thiêng, đưa Giáo Lý tình yêu của Ta vào thực hành. (152, 50 - 52)
64. Chúa Kitô đã biến mình thành người đàn ông để thể hiện tình yêu thiêng liêng với thế giới, nhưng
con người rất cứng lòng và bướng bỉnh, họ sớm quên đi bài học thể hiện và giải thích nó một cách tồi
tệ. Ta biết rằng nhân loại sẽ nhầm lẫn giữa công lý và tình yêu với sự báo thù và trừng phạt, đó là lý do
tại sao Ta tuyên bố một thời gian Ta sẽ trở lại cách tâm linh với thế giới, để giải thích cho nhân loại
những bài học mà họ đã không hiểu.
65. Thời gian được công bố, là nơi các con đang sống và Ta đã ban cho các con giáo huấn của Ta để
thể hiện công lý và sự khôn ngoan của Ta như một bài học hoàn hảo về tình yêu siêu phàm của Thiên
Chúa của mình. Các con có nghĩ rằng Ta đã thoát ra khỏi nỗi sợ rằng con người sẽ phá hủy các tác
phẩm của Chúa hoặc chính sự sống không? Không, chỉ vì tình yêu dành cho những đứa con của Ta,
người mà Ta muốn thấy tràn ngập ánh sáng và bình an.
66. Quả thật, có phải các con nữa, chỉ đến với Ta vì tình yêu không? Tuy nhiên, không phải từ tình yêu
dành cho chính các con, mà vì tình yêu dành cho Chúa Cha và anh em của mình. Các con có tin rằng
anh ta chạy trốn khỏi tội lỗi chỉ vì sợ bị dằn vặt, hay anh ta làm việc tốt chỉ nghĩ đến giải thưởng mà
anh ta có thể đạt được khi chinh phục được một nơi trong cõi vĩnh hằng được lấy cảm hứng từ tình
yêu của Thiên Chúa không? Ai nghĩ như thế thì không biết Ta; Anh ta không đến với Ta vì tình yêu, mà
chỉ làm việc vì tình yêu dành cho mình. (164, 35 - 37)
67. Tất cả Luật pháp của Ta được cô đọng trong hai giới luật: Tình yêu đối với Thiên Chúa và tình yêu
dành cho người đồng loại của mình: đó là con đường. (234, 4)
Sự Cứu Rỗi và Sự Cứu Chuộc cho mỗi Tinh Thần

68. Lần này Ta không đến để nâng dậy kẻ chết, như Ta đã làm với Ladarô trong Kỷ Nguyên thứ hai,
hôm nay ánh sáng của Ta đến để nâng dậy những linh hồn là những người thuộc về Ta. Và những
người này sẽ nảy sinh với sự thật của Lời Ta đến một sự sống vĩnh cửu, bởi vì tinh thần của các con là
Ladarô mà ngày nay các con mang trong mình và Ta sẽ hồi sinh và chữa lành. (17, 52)
69. Cõi tâm linh cũng bị chi phối bởi Luật pháp, và khi các con rời khỏi chúng, rất nhanh chóng các con
sẽ cảm thấy kết quả đau đớn của sự bất tuân đó.
70. Này, Ta khao khát cứu các con đến mức nào; Hôm nay, như trong khoảng thời gian đó, Ta sẽ phải
vác thập giá để nâng các con về với cuộc sống đích thực.
71. Nếu máu của Ta đã đổ ra dọc theo con đường lên đồi Canvê đã chạm đến trái tim của nhân loại và
đã chuyển đổi họ đến Giáo Lý của Ta, thì trong thời gian này nó sẽ là ánh sáng Thần Linh sẽ lay động
tinh thần và thể lý để làm cho các con trở lại hướng tới đúng con đường
72. Ta muốn những người đã chết cho đời sống của ân sủng để sống đời đời; Ta không muốn tinh
thần của các con sống trong bóng tối. (69, 9 - 10)
73. Xem có bao nhiêu anh em của các con đang sùng bái ngẫu tượng trong lòng chờ đợi sự xuất hiện
của Đấng Thiên Sai. Hãy xem có bao nhiêu người, trong sự thiếu hiểu biết của họ, tin rằng Ta sẽ chỉ
đến để giải phóng công lý của mình cho kẻ ác, để cứu người công chính và hủy diệt thế giới, mà không
biết rằng Ta ở giữa con người, như là Cha, Thầy, Anh, và Bạn của họ, về tình yêu và sự khiêm nhường,
mở rộng lòng nhân từ của Ta để cứu, ban phước và tha thứ cho tất cả. (170, 23)
74. Không ai được sinh ra một cách tình cờ, và khiêm tốn, vụng về hay nhỏ bé như anh ta tin mình
như vậy, anh ta đã được tạo ra bởi ân sủng của Đấng Tối Cao, Người yêu mến anh ta như những sinh
vật khác mà anh ta coi là vượt trội; Anh ta có một sứ mệnh sẽ đưa anh ta, giống như tất cả những
người khác, đến lòng của Chúa Cha.
75. Các con có thấy những người băng qua đường như những kẻ bị ruồng bỏ, kéo theo sự phó mặc và
đau khổ của họ, không biết họ là ai và họ sẽ đi đâu không? Các con có biết những người vẫn sống
trong rừng rậm bao quanh bởi những con thú không? Không một ai trong số họ bị lãng quên bởi lòng
nhân từ của Ta; tất cả trong số họ có một sứ vụ phải hoàn thành, tất cả đều có nguồn gốc của sự tiến
hóa và đang ở trên con đường mà công đức, nỗ lực và đấu tranh của họ sẽ hướng dẫn tinh thần từng
bước, đến với Ta.
76. Ai là người không mong muốn sự bình an của Ta, ngay cả khi chỉ ngay lập tức, khao khát giải thoát
bản thân khỏi cuộc sống trần gian này không? Mọi tinh thần đều cảm thấy hoài niệm về thế giới mà
trước đây anh ta đã sinh sống, cho ngôi nhà nơi anh ta đã được sinh ra. Thế giới đó chờ đợi tất cả
những đứa con của Ta, mời họ tận hưởng cuộc sống vĩnh cửu mà một số người mong muốn, trong khi
những người khác chỉ chờ đợi cái chết, chấm dứt, bởi vì họ mang một tinh thần bối rối và sống không
có hy vọng và không có niềm tin. Điều gì có thể khuyến khích những sinh vật này chiến đấu cho sự tái
sinh của họ? Điều gì có thể thức tỉnh trong họ sự khao khát vĩnh cửu? Họ chỉ chờ đợi sự không tồn tại,
sự im lặng và kết thúc.

77. Tuy nhiên, ánh sáng của thế giới, con đường và cuộc sống đã trở lại để hồi sinh các con bằng sự
tha thứ của Ta, để vuốt ve vầng trán mệt mỏi của các con, để an ủi trái tim các con và khiến người
cảm thấy không xứng đáng được nghe tiếng Ta, nói với anh ta rằng: Cha yêu con, hãy đến với Cha!
(80, 54 - 57)
78. Con người có thể rơi và chìm vào bóng tối, và cảm thấy xa cách với Ta, họ có thể tin rằng khi họ
chết, tất cả đã kết thúc với họ; Tuy nhiên, với Ta, không ai chết, và không ai bị hư mất.
79. Có bao nhiêu người đã sống như những sinh vật hư hỏng trong thế giới này, nhưng những người
ngày nay tràn ngập ánh sáng! Có bao nhiêu người đã để lại trong họ, đánh thức vết bẩn tội lỗi, tệ nạn
và tội ác của họ đã đạt được sự thanh tẩy. (287, 9 - 10)
80. Đúng là nhiều người tiếp tục làm vấy bẩn tinh thần của họ, nhưng không phán xét họ, vì họ không
biết những gì họ làm. Ta cũng sẽ cứu họ. Không quan trọng là bây giờ họ đã quên Ta hoặc thay thế Ta
bằng những vị thần giả mà họ đã tạo ra trên thế giới. Họ cũng sẽ được đưa đến Vương Quốc của Ta,
ngay cả khi, vì bây giờ họ đi theo các tiên tri giả, họ đã quên Chúa Kitô hiền lành đã hiến mạng sống
của Ngài để dạy cho họ Giáo Lý về tình yêu.
81. Đối với Cha không ai là xấu xa; không ai có thể xấu xa vì tất cả được sinh ra từ Ta. Ta đã ban cho
con cái Ta món quà của ý chí tự do, do đó nhiều người trong số họ đã chọn cách nổi loạn, bạo lực, mù
quáng và phạm sai lầm. Tuy nhiên, tất cả trong số họ sẽ trở nên giác ngộ tâm linh, và lòng nhân từ của
Ta sẽ hướng dẫn họ đi theo con đường cứu chuộc. (54, 45 - 46)
82. Tất cả các con là hạt giống của Ta, và Thầy mang lại mùa gặt; Nếu trong số những hạt giống tốt có
cỏ dại, Ta nhổ chúng bằng tình yêu giữa hai tay Ta để biến chúng thành lúa mì bằng vàng.
83. Ta thấy hạt giống cỏ dại trong trái tim, cũng như đồ bẩn thỉu và vũng bùn, tội ác và thù hận; Tuy
nhiên, Ta tập hợp tất cả chúng và yêu chúng. Hạt giống này Ta vuốt ve và thanh lọc, cho đến khi nó
tỏa sáng như lúa mì dưới ánh mặt trời.
84. Các con có tin rằng tiềm năng của Tình yêu của Ta không thể cứu chuộc các con không? Ta sẽ gieo
các con sau khi làm sạch các con, trong khu vườn của Ta, nơi các con sẽ sinh hoa trái mới. Trong dự án
Thần Linh của Ta là sứ mệnh trang nghiêm cho các con. (256, 19 - 21)
85. Làm thế nào Ta có thể mất một linh hồn một cách đáng tiếc, nếu nó mang trong mình một tia sáng
của Ta không bao giờ có thể bị dập tắt, và đó là trước khi nó đi bất cứ nơi nào không? Cho dù sự
bướng bỉnh hay nhầm lẫn của nó kéo dài bao lâu, bóng tối đó sẽ không bao giờ bền vững như sự vĩnh
cửu của Ta. (255, 60)
86. Thật đáng trân trọng trước Ta, rằng một người bị vấy bẩn bởi những lỗi lầm đáng tiếc nhất, đã tự
thanh lọc lấy cảm hứng từ một lý tưởng cao đẹp, vì một người kiên trì trong sạch đã phải vật lộn đến
cùng để tránh vết bẩn vì nó đã yêu ánh sáng từ khởi đầu.
87. Những người tin rằng các linh hồn bị xáo trộn có bản chất khác với những linh hồn của ánh sáng là
xa sự thật thế nào!

88. Chúa Cha đã là Đấng bất công nếu điều đó là sự thật, giống như Ngài sẽ không còn là Đấng toàn
năng, nếu Ngài thiếu khôn ngoan và chỉ thích cứu những người bị vấy bẩn, không trong sạch hoặc
không hoàn hảo, và nếu Ngài không thể đoàn tụ họ trong một nơi ở với sự công bằng (295, 15 - 17)
89. Ngay cả những sinh vật mà các con gọi là những con quỷ hay “cám dỗ”, thì Ta nói với các con, thực
sự không có gì khác hơn là những linh hồn bị xáo trộn hoặc không hoàn hảo mà Chúa Cha sử dụng
cách khôn ngoan để đưa ra các thiết kế và các kế hoạch Cao Cả của mình.
90. Tuy nhiên, những sinh vật có tinh thần ngày nay bị bao phủ trong bóng tối và nhiều người trong số
họ sử dụng những món quà mà Ta đã tặng cho họ, sẽ được Ta mang đến nơi an toàn vào đúng thời
điểm .
91. Vì lúc ấy sẽ đến, ôi Do Thái, khi tất cả các sinh vật của Chúa Tể tôn vinh Ta mãi mãi. Ta sẽ không
còn là Thiên Chúa, nếu với sức mạnh của Ta, trí tuệ của Ta và tình yêu của Ta, Ta không thể cứu được
một linh hồn. (302, 31)
92. Có khi nào cha mẹ trên trái đất chỉ yêu thương những đứa con ngoan của họ và dèm pha những
đứa con xấu của họ không? Có bao nhiêu lần Ta đã thấy các con bị xúc phạm nhất và khiến các con
đau khổ không? Các con có thể nào thực hiện việc làm của tình yêu và sự tha thứ lớn hơn của Ta
không? Có khi nào người ta thấy Thầy cần học hỏi từ các mộn đệ của Mình không?
93. Do đó, hãy hiểu rằng, không ai bị đánh giá là không xứng đáng với Ta, và vì vậy, con đường dẫn
đến sự cứu rỗi luôn mời gọi các con đi theo nó, giống như cánh cổng của Vương Quốc của Ta, là ánh
sáng, hòa bình và tốt đẹp, luôn sẵn sàng mở ra, chờ đợi sự xuất hiện của những kẻ đã xa Luật pháp và
sự thật. (356, 18 - 19)
Tương Lai Huy Hoàng của Con Cái của Thiên Chúa
94. Ta sẽ không cho phép một đứa con nào của Ta bị bối rối và cũng không bị hư mất. Ta sẽ chuyển
đổi những cây ăn bám đó thành những cây có quả, vì tất cả các sinh vật đã được tạo ra để đạt được
một mục tiêu hoàn hảo.
95. Ta muốn các con vui mừng với Ta trong công việc của Ta; trước đây, Ta đã chia sẻ các thuộc tính
của Ta với các con vì các con là một phần của Ta; Nếu mọi thứ thuộc về Ta, Ta cũng biến các con thành
chủ sở hữu của Công Việc của Ta. (9, 17 - 18)
96. Đừng nghi ngờ Lời của Ta; trong Kỷ Nguyên đầu tiên, Ta đã thực hiện lời hứa của Mình, là giải
phóng dân Do Thái khỏi cảnh nô lệ ở Ai Cập, tượng trưng cho sự thờ hình tượng và bóng tối, để đưa
các con đến Cana-an, vùng đất tự do và thờ phượng Thiên Chúa Hằng Sống. Ở đó, sự ngự đến của Ta
như một người đàn ông đã được công bố, và lời tiên tri đã được ứng nghiệm, từng chữ, trong Chúa
Kitô.
97. Ta, vị Thầy sống và yêu các con trong Chúa Giêsu, đã hứa với thế giới, sẽ nói chuyện với nó vào
một thời điểm khác, để thể hiện bản thân mình trong Thần Khí; ở đây các con có sự thực hiện lời hứa
của Ta.

98. Hôm nay Ta thông báo với các con rằng, Ta đã dành riêng cho các con những vùng đất tuyệt vời,
nhà ở và biệt thự tâm linh, nơi các con có thể tìm thấy sự tự do thực sự để yêu thương, làm điều tốt
và mở rộng ánh sáng của Ta. Có phải các con nghi ngờ điều đó, sau khi đã thực hiện những lời hứa
trước đó của Ta không? (138, 10 - 11)
99. Sự khát khao Thánh Thiêng của Ta là cứu các con và đưa các con đến một thế giới ánh sáng, vẻ
đẹp và tình yêu, nơi các con sẽ khao khát nâng cao tinh thần, sự cao thượng của tình cảm và lý tưởng
của sự hoàn hảo. Hơn thế nữa, các con không nhận thức được điều này trong Thiên Chúa khao khát
tình yêu của Ta, với tư cách là Cha sao? Chắc chắn, bất cứ ai không thể hiểu điều này phải là người bị
mù. (181, 13)
100. Nhìn kìa! Tất cả các thiên hà trên thế giới này đều được định sẵn để biến mất và nhường chỗ cho
những điều khác, nhưng tinh thần của các con sẽ tiếp tục sống mãi mãi và sẽ nhìn thấy Chúa Cha
trong tất cả sự huy hoàng của Ngài: Các con đã phát sinh từ Chúa Cha. Tất cả những gì được tạo ra
phải trở về nơi nó đã xuất phát. (147, 9)
101. Ta là ánh sáng, bình an và hạnh phúc vĩnh cửu, và như các con là con của Ta, Ta đều mong muốn,
và phải làm cho các con tham gia vào Vinh Quang của Ta, và đó là lý do tại sao Ta dạy các con Luật
như con đường dẫn dắt tinh thần lên tầm cao của Vương Quốc đó. (263, 36)
102. Hãy luôn luôn nhớ rằng tinh thần đạt đến mức cao của sự tốt đẹp, trí tuệ, tinh khiết và tình yêu,
vượt quá thời gian, nỗi đau và khoảng cách. Không giới hạn ở một nơi, vì nó có thể ở khắp mọi nơi, và
tìm thấy trong tất cả niềm vui tối cao trong hiện tại, trong cảm giác, khi biết yêu và biết nó được yêu.
Đó là Thiên Đường của tinh thần. (146, 70 - 71)

