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Những điều Mặc Khải của Chúa Giêsu Kitô 

 

Sự Giải Thích Lời và Những Lời hứa của Kinh Thánh 

 

Vì vậy, Đức Chúa phán:  

 

1. Con người đã tận tụy nghiên cứu các Chúc Thư cổ xưa, tra tấn tâm trí họ trong việc nghiên cứu và 

giải thích các lời tiên tri và những lời hứa. Những người trong số họ đã đến gần với sự thật, là những 

người đã tìm thấy ý nghĩa tâm linh của Giáo Huấn của Ta, bởi vì những người đó vẫn kiên trì giải thích 

theo dạng vật chất, và không biết hoặc không muốn tìm thấy ý nghĩa tâm linh của những biểu hiện 

của Ta , sẽ phải chịu những nhầm lẫn và thất vọng; giống như người Do Thái đã phải chịu đau khổ khi 

Đấng Cứu Thế đến, Đấng mà họ đã tưởng tượng và đã chờ đợi theo cách không giống như sự thật đã 

được biểu lộ cho họ. (13, 50) 

 

2. Ý tưởng sai lầm rằng nhân loại hình thành nên công lý của Ta trong thời gian sớm nhất sẽ biến mất 

một cách dứt khoát, để nhường chỗ cho kiến thức thực sự về nó. Công lý Thánh Thiêng cuối cùng sẽ 

được hiểu là ánh sáng phát ra từ tình yêu hoàn hảo tồn tại trong Chúa Cha của các con. 

 

3. Thiên Chúa mà con người đã tin là báo thù, độc ác, thù hận và không linh hoạt, sẽ được cảm nhận 

trong sâu thẳm trái tim của họ, như một người Cha để đổi lấy sự xúc phạm của con cái mình, sự tha 

thứ cho kẻ tội lỗi; với tư cách là Thẩm Phán thay vì lên án anh ta, kẻ đã phạm phải sai lầm nghiêm 

trọng, ban cho anh ta một cơ hội mới để được cứu. 

 

4. Có bao nhiêu người không hoàn hảo gán cho Ta trong sự thiếu hiểu biết của họ, tin rằng Ta có khả 

năng cảm thấy tức giận, mặc dù sự tức giận chỉ là một điểm yếu của con người. Nếu các tiên tri nói với 

các con về sự giận dữ Thánh Thiện của Thiên Chúa, thì Ta nói với các con bây giờ, diễn giải biểu hiện 

đó là công lý của Thiên Chúa.  

 

5. Những người của Kỷ Nguyên thứ nhất đã không hiểu điều đó theo bất kỳ cách nào khác, cả những 

người bất đồng chính kiến hay những người theo chủ nghĩa tự do sẽ không chú ý đến những lời 

khuyên răn của các tiên tri, nếu họ không được nói đến dưới hình thức đó. Điều cần thiết là nguồn 

cảm hứng của các đặc phái viên của Ta được thể hiện bằng các thuật ngữ sẽ gây ấn tượng với bộ não 

và trái tim của những người ít phát triển phần tâm linh. (104, 11 - 14)   

 

6. Thánh Thư của Kỷ Nguyên thứ nhất đã thu thập lịch sử của dân tộc Do Thái, bảo tồn tên của con cái 

họ, sự thành tựu và sự thất bại của họ, công trình đức tin và sự yếu đuối của họ, sự huy hoàng và sự 

sụp đổ của họ, để cuốn sách nói với mỗi Thế hệ mới của sự tiến hóa của người dân đó trong việc thờ 

phượng Thiêng Liêng.  

 



Cuốn Sách đó lưu giữ tên của đức hạnh và công lý - những vị tộc trưởng yêu thương, những hình mẫu 

của sức mạnh trong đức tin, giống như những lời tiên tri từ xa xưa mà Chúa đã luôn nói khi Ngài đã 

nhìn thấy những người ở bên bờ vực nguy hiểm. Nó cũng đã tập hợp tên của những kẻ đồi bại, những 

kẻ đã phản bội và đã không vâng lời đối với mỗi trường hợp, mỗi ví dụ, là một bài học và đôi khi là 

một biểu tượng.   

 

7. Khi Ta đã đến với tư cách là Chúa Giêsu để sống giữa con người, chỉ khi nào cần thiết, Ta mới lấy từ 

bản chất của những kinh sách đó, từ ý nghĩa của những tác phẩm đó, để đưa ra những bài học của Ta, 

không bao giờ đề cao vật chất và hời hợt. Các con không nhớ rằng Ta đã đề cập đến Aben người công 

chính, rằng Ta đã suy nghĩ về sự kiên nhẫn của Gióp, và đã đề cập đến sự khôn ngoan và huy hoàng 

của Sôlômon không? Có phải nhiều lần Ta đã nhớ đến Áp-ra-ham và đã nói về các tiên tri, và đã nói 

đến Môi-sê, Ta đã nói với các con rằng, Ta không đến để hủy bỏ Luật của Môi-sê, nhưng để kiện toàn 

nó không? (102, 31 - 32) 

 

8. Các con cần nghiên cứu những điều Mặc Khải Thiêng Liêng mà Ta đã thực hiện cho các con trong 

suốt thời gian qua, hiểu được ngôn ngữ ẩn dụ, qua đó nó nói với các con, và cảm nhận qua đó các giác 

quan tâm linh của mình, để hiểu đó là Lời của Thiên Chúa, và đó là những lời của con người, để tìm 

thấy bản chất của những giáo huấn của Ta. 

 

9. Chỉ có thông qua một quan điểm tâm linh, các con mới có thể tìm thấy sự giải thích chính đáng và 

chân thực về Lời của Ta, cho dù đó là thông qua các tiên tri, những người đã đến với các con, qua ống 

dẫn của Chúa Giêsu, hay điều này Ta ban cho các con hôm nay, thông qua người phát ngôn của Kỷ 

Nguyên thứ ba. 

 

10. Khi loài người này tìm thấy ý nghĩa thực sự của Luật pháp, Giáo Lý, những lời tiên tri và những 

điều mặc khải, họ sẽ tìm thấy điều đẹp nhất và sâu sắc nhất liên quan đến sự tồn tại của mình. 

 

11. Sau đó, họ sẽ biết công lý thực sự và sau đó trái tim của họ sẽ tự hiện ra Thiên Đàng thực sự, sau 

đó họ cũng sẽ biết ý nghĩa của sự chuộc tội, thanh lọc và đền bù. (322, 39 - 42)  

 

12. Khinh Thánh của các Kỷ Nguyên trước đã có thể tiết lộ cho các con những gì Ta nhắc lại cho các 

con ngày hôm nay, nhưng con người đã dám làm sai lệch sự thật của Ta, bằng cách truyền bá chúng 

dưới hình thức đã bị giả mạo. Và do đó, các con có một nhân loại bị bệnh về tâm linh, mệt mỏi và cô 

đơn.    

 

13. Vì lý do này, giọng nói của Ta khóc lên lời “Cảnh báo!” Hãy nghe qua phát ngôn viên của Ta, vì Ta 

không muốn các con rơi vào tình trạng bối rối. (221, 14 - 15) 

 

14. Nếu bàn tay của các con xuất hiện những tác phẩm của các môn đệ của Ta đã bị thay đổi, những 

người trong Kỷ Nguyên thứ hai đã truyền lại Lời của Ta cho các con, Ta sẽ khiến các con nhận ra đâu là 

những Lời thật của Chúa Giêsu; lương tâm của các con sẽ coi như là sai, những người không hòa hợp 

với buổi hòa nhạc Thiêng Liêng của tình yêu của Ta. (24, 19) 



15. Con người chưa bao giờ đã thiếu những mặc khải của Ta về sự giác ngộ tâm linh, nhưng anh ta sợ 

phải phân tích chúng. Và Ta hỏi các con: Các con có thể biết gì về sự thật và sự vĩnh cửu, nếu các con 

ngoan cố tiếp tục chạy trốn khỏi tâm linh?   

 

16. Hãy nhìn vào sự giải thích vật chất mà các con đã đưa ra những tiết lộ của Ta về  các Kỷ Nguyên 

thứ nhất và thứ hai, mặc dù chúng chỉ nói về Thần Thánh và tâm linh. Các con có thấy mình bị nhầm 

lẫn bản chất vật chất với tâm linh như thế nào, và với sự thiếu tôn trọng, các con chuyển đổi sâu sắc 

thành hời hợt, và đã nâng cao thành những gì thấp kém? Tại sao các con đã làm điều đó? Bởi vì muốn 

tham gia vào Công việc của Thiên Chúa, các con tìm cách điều chỉnh Giáo Lý của Ta với cuộc sống vật 

chất của mình, với những tiện ích của con người, điều mà các con quan tâm nhất. (281, 18 - 19)  

 

17. Bài học mà Ta đã ban cho các con trong Kỷ Nguyên thứ hai, một bài học mà nhiều người đã chưa 

hiểu và những người khác đã quên, trong thời gian này sẽ được mọi người hiểu, và hơn thế nữa, sẽ 

được hoàn thành bởi những Giáo Huấn mới của Ta. (92, 12) 

 

18. Ánh sáng của Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các con, nhưng tại sao các con đại diện cho Ta 

dưới hình dạng một con chim bồ câu? Những hình tượng và biểu tượng đó không nên được các môn 

đệ mới của Ta tôn thờ nữa.  

 

19. Hãy hiểu Giáo Huấn của Ta, ôi, dân của Ta: Trong Kỷ Nguyên thứ hai đó, Chúa Thánh Thần của Ta 

đã thể hiện dưới hình chim bồ câu trong phép rửa của Chúa  Giêsu, bởi vì con chim giống như chuyến 

bay của linh hồn, màu trắng của nó nói lên sự thuần khiết và trong cái nhìn ngọt ngào và dịu dàng của 

nó có một sự phản ánh của sự ngây thơ. 

 

20. Làm thế nào những người không được đánh bóng đó sẽ được thực hiện để hiểu về Thần Thánh, 

nếu không phải bằng cách đã áp dụng các hình thể được biết đến trên thế giới? 

 

21. Chúa Kitô, người nói chuyện với các con tại thời điểm này, được tượng trưng bởi một con chiên và 

chính Gioan trong tầm nhìn tiên tri của anh ấy đã tuân theo Ta. Tất cả điều này là do thực tế rằng, nếu 

các con tìm kiếm Ta trong mỗi công việc của Ta, các con sẽ luôn tìm thấy trong tất cả Sáng tạo một 

hình ảnh của Tác giả của Sự Sống. (8, 1 - 3)  

 

22. Trong Kỷ Nguyên đó, Ta đã nói với các con rằng, một con lạc đà đi qua lỗ kim sẽ dễ dàng hơn so 

với một kẻ giàu có khốn khổ để vào Vương quốc của Thiên Chúa. Bây   giờ Ta nói với các con rằng, 

những trái tim đó là cần thiết để gạt bỏ sự tự cao tự đại của họ và thực hành từ thiện đối với anh em 

của họ, để tinh thần của họ có thể đi qua con đường hẹp của sự cứu rỗi. Không cần thiết phải tước đi 

của cải và sự giàu có, mà chỉ là sự tự cao tự đại của họ. (62, 65)  

 

23. Ta đang xây dựng lại ngôi đền mà Ta đã đề cập khi Ta đã nói với các môn đệ của Ta, người đã rất 

kinh ngạc khi chiêm ngưỡng đền thờ của Sôlômon: 'Quả thật Ta nói với các con, rằng nó sẽ không còn 

hòn đá nào trên hòn đá nào, nhưng Ta sẽ xây dựng lại nó trong ba ngày."  

 



24. Ta muốn nói rằng, bất kỳ sự thờ phượng bên ngoài nào, bất kể con người có vẻ xa hoa như thế 

nào, sẽ biến mất khỏi trái tim của con người, để nâng lên vị trí của nó là ngôi đền tâm linh thực sự của 

Thiên Tính của Ta. Đây là Kỷ Nguyên thứ ba, hay có nghĩa là ngày thứ ba, trong đó Ta sẽ hoàn thành 

việc tái thiết ngôi đền của Ta. (79, 4) 

 

25. Thiên Chúa không có hình dạng, vì nếu Ngài có một, Ngài sẽ bị giới hạn, cũng như  con người, và 

sau đó sẽ không phải là Thiên Chúa. 

 

26. Ngôi vị của Ngài là sự hoàn hảo, công bằng, tình yêu, trí tuệ, lực tạo ra và sự vĩnh cửu. 

 

27. Thiên Đàng là niềm hạnh phúc tối cao mà tinh thần đạt được, bằng cách du hành con đường đến 

sự hoàn hảo, cho đến khi nó tự nâng cao trí tuệ và tình yêu, đến mức nó đạt đến trạng thái tinh khiết, 

nơi tội lỗi cũng không thể đến. 

 

28. Trong một số dịp, khi các tiên tri của Ta đã nói về đời sống tâm linh, họ đã thực hiện điều đó thông 

qua hình dạng con người và sử dụng các đồ vật mà các con biết.  

 

29. Các tiên tri đã nhìn thấy ngai vàng tương tự như các vị vua của trái đất, sách và chúng sinh dưới 

hình dạng con người, cung điện có rèm, nến, con chiên và nhiều nhân vật khác. Tuy nhiên, bây giờ, các 

con nên hiểu rằng tất cả những điều đó mang một ý nghĩa, một biểu tượng, một ý nghĩa Thiêng Liêng, 

một sự mặc khải phải được thể hiện với các con dưới dạng ngụ ngôn, vì các con không được chuẩn bị 

để hiểu một ý nghĩa khác, cao hơn. 

 

30. Bây giờ là lúc để các con diễn giải chính xác nội dung của tất cả các dụ ngôn và những Giáo Huấn 

mà Ta đã tiết lộ cho các con trong các biểu tượng, để ý nghĩa của chúng thâm nhập vào tinh thần của 

các con và hình thức biểu tượng biến mất.    

 

31. Khi các con đạt được sự hiểu biết này, đức tin của các con sẽ là sự thật, bởi vì nó sẽ được xây 

dựng trên nền tảng của sự thật. (326, 37 - 42)  

 

32. Nếu tất cả những người đã được mời gọi sẽ đến bàn của Chúa nơi các món ngon nuôi dưỡng tinh 

thần được phục vụ, thì bàn sẽ hoàn tất, nhưng không phải tất cả các vị khách đã đến. 

 

33. Bản chất của con người là không biết cách đáp lại những món quà của Thiên Chúa và đó là lý do tại 

sao các con thấy nhiều anh em của mình không chú ý khi các con gọi họ. 

 

34. Tuy nhiên, Ta nói với các con rằng, vài người ngồi vào bàn của Ta và kiên trì lắng nghe để học hỏi 

từ Ta là những người sẽ làm cho vô số người biết đến sự vĩ đại của Lời Ta: ý nghĩa của Giáo Lý này kêu 

gọi con người để tái thiết một thế giới đã đi đến hồi kết, để nhường chỗ cho một thế giới khác tươi 

sáng hơn và cao hơn. (285, 33 - 35)  

 



Sự Mặc Khải của Chúa Giêsu qua Tông Đồ Gioan 

 

35. Mọi thứ đã được viết trong cuốn Sách của Bảy Ấn, được tìm thấy trong Thiên Chúa và sự tồn tại 

của nó đã được tiết lộ cho loài người thông qua Gioan Tông Đồ và là tiên tri. 

 

36. Nội dung của cuốn sách đó chỉ có Chiên Thiên Chúa đã tiết lộ cho các con, vì đã không tồn tại trên 

trái đất hay trên Thiên Đàng, một tinh thần công chính có thể làm sáng tỏ những Mầu Nhiệm sâu sắc 

về tình yêu, về sự sống và công lý của Thiên Chúa; nhưng Chiên Thiên Chúa, là Chúa Kitô, đã mở các 

ấn mà cuốn Sách Sự sống đã bị khóa để tiết lộ nội dung của nó cho con cái của Ngài. (62, 30)  

(Xin lưu ý; Chúa Kitô, Chiên Thiên Chúa đã tiết lộ chúng trong Sách Sự Thật) 

 

37. Nếu cuốn sách của những lời tiên tri của Gioan được một số người coi là một Mầu Nhiệm không 

thể đo lường được và được những người khác xem là một cách giải thích sai lầm, thì đó là vì nhân loại 

chưa đạt được tâm linh cần thiết để hiểu những gì được thể hiện ở đó, và Ta cũng có thể nói với các 

con, rằng ngay cả nhà tiên tri cũng đã không hiểu những gì đã được truyền cảm hứng cho anh ta.   

 

38. Gioan đã nghe và đã thấy, và đã được lệnh viết, ngay lập tức đã vâng lời, nhưng anh ta đã hiểu 

rằng thông điệp đó là dành cho những người sẽ đến rất lâu sau anh ta. (27, 80 - 81) (cuốn Sách KH đó 

đang ứng nghiệm trong lúc này..năm 2019..)   

 

39. Khi nào thì con người sẽ đặt sự chú ý đến điều mà môn đệ yêu dấu của Ta đã để lại cuốn sách đã 

được viết? Hình thức mà các điều mặc khải được viết là kỳ lạ, ý nghĩa của nó là Mầu Nhiệm, và lời nói 

của nó vô cùng sâu sắc, ai sẽ hiểu chúng?  

 

40. Những người tìm cách hiểu sách Khải Huyền của Gioan, phân tích, quan sát và nghiên cứu trong sự 

biến mất sâu sắc. Một số đến gần với sự thật, những người khác tin rằng họ đã nhận được ý nghĩa của 

sự mặc khải, và vì vậy tuyên bố với thế giới; những người khác trở nên bối rối hoặc mệt mỏi trong việc 

tìm kiếm, và cuối cùng phủ nhận bản chất Thiêng Liêng của thông điệp đó. 

 

41. Ta đến bây giờ để nói với các con, các môn đệ của Kỷ Nguyên thứ ba, rằng nếu các con thực sự 

muốn vào thánh đường đó và hiểu sâu sắc những điều mặc khải đó, các con phải bắt đầu cầu nguyện, 

từ tinh thần đến Thần Khí, giống như Gioan đã thực hiện trong thời anh ta đã bị sống Lưu Vong. 

 

42. Để bắt đầu, các con phải hiểu rằng Khải Huyền, mặc dù được thể hiện dưới hình thức vật chất và 

hình tượng, nói hoàn toàn về đời sống tinh thần của nhân loại, về sự tiến hóa của nó, cuộc đấu tranh, 

sự cám dỗ và sự sụp đổ của nó, và sự ô uế và bất tuân của nó. Nó nói lên công lý của Ta, trí tuệ của Ta 

và về Vương Quốc của Ta, những thử nghiệm của Ta và sự giao tiếp của Ta với con người, về sự thức 

tỉnh, tái sinh và cuối cùng là tâm linh của họ. 

 

43. Ở đó Ta đã tiết lộ hành trình tâm linh của con người, được chia thành các Kỷ Nguyên, để các con 

có thể hiểu rõ hơn về sự tiến hóa của tinh thần.   

 



44. Vì vậy, tất nhiên, các môn đệ, nếu sự mặc khải đề cập đến đời sống tâm linh của các con, thì các 

con chỉ nhìn vào nó và nghiên cứu nó từ quan điểm tâm linh, nếu các con dùng nó để phân tích liên 

quan đến các sự kiện vật chất , các con sẽ kết thúc với sự bối rối như nhiều người khác. 

 

45. Chắc chắn nhiều sự kiện xảy ra, và sẽ liên quan đến việc thực hiện những điều mặc khải đó, nhưng 

các con phải biết rằng những dấu hiệu và sự kiện đó cũng là những hình thức, dung mạo và các ví dụ 

giúp các con hiểu được sự thật của Ta và giúp các con hiểu hoàn thành số phận của mình để nâng 

mình lên với Ta, thông qua con đường trong sạch của tinh thần, mà môn đệ Gioan của Ta, đã thăng 

tiến hàng ngàn năm qua trên nhân loại, đã để lại cho các con một tấm gương sáng ngời, bằng cách 

truyền đạt tinh thần đến Thần Khí với Chúa của anh ta. (309, 47 – 51) 


