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Những điều Mặc Khải của Chúa Giêsu Kitô 

 

Những điều Mặc Khải của Thiên Chúa và Sự Phát Triển Tâm Linh  

 

Vì vậy, Đức Chúa phán: 

 

1. Trong ba Kỷ Nguyên mà Ta đã phân chia sự tiến hóa của loài người, Ta đã đến để đánh dấu cho các 

con bằng ánh sáng của Ta, cùng một con đường thẳng và hẹp để nâng cao tinh thần, con đường duy 

nhất của tình yêu, sự thật và công lý.  

 

2. Ta đã hướng dẫn các con từ giáo huấn này đến những giáo huấn khác, từ mặc khải này đến mặc 

khải khác, cho đến khi các con đạt đến giai đoạn này, trong đó, Ta đã thông báo rằng các con có thể 

giao tiếp với Ta từ tinh thần đến Thần Khí. Nhân loại có thể giao tiếp với Ta theo cách đó trong Kỷ 

Nguyên đầu tiên không? Không; điều cần thiết là phải được hỗ trợ bởi một sự thờ phượng vật chất, 

với các của lễ và nghi lễ, với một lễ hội truyền thống và với các biểu tượng để cảm thấy gần gũi hơn 

với Thần Tính và phần Tâm Linh. Từ đó không có khả năng tiếp cận tâm linh, tự nâng mình về phía 

Thần Tính, để biết điều gì là sâu sắc và làm rõ tất cả các Mầu Nhiệm, các tôn giáo khác nhau đã xuất 

hiện, mỗi tôn giáo theo mức độ lạc hậu hoặc tiến bộ tâm linh của con người: Một số người đã tận tụy 

với sự thật hơn những người khác, một số người được tâm linh hóa hơn những người khác; nhưng tất 

cả đều phấn đấu hướng tới cùng một mục tiêu. Đó là con đường mà tất cả các linh hồn đã đi qua các 

thế kỷ và Kỷ Nguyên, một con đường theo sau bởi các tôn giáo khác nhau. Một số đã tiến bộ rất chậm, 

những người khác đứng yên và những người khác đã bị làm sai lệch và bị ô nhiễm. (12, 92 - 93) 

 

3. Hôm nay Ta đã đến trong Thần Khí và Ta thực sự nói với các con: Có một số người tin rằng, trong 

những lần đầu tiên Ta đã gần gũi với các con hơn ngày hôm nay: Họ phán đoán không chính xác, vì 

trong mỗi lần đến của Ta, Ta đã đến gần các con.  

 

4. Hãy nhớ rằng trong Kỷ Nguyên đầu tiên, Ta đã bước xuống một đỉnh núi và từ đó Ta đã truyền đạt 

Luật của Ta được khắc trên một tảng đá; trong Kỷ Nguyên thứ hai, Ta đã rời khỏi đỉnh núi để xuống 

thung lũng của các con, đã trở thành người đàn ông để sống giữa các con; và trong giai đoạn này để 

được gần hơn, Ta đã đặt nơi ở của Ta trong trái tim các con để thể hiện bản thân mình ở đó và nói 

chuyện với nhân loại từ bên trong. (3, 31)  

 

5. Các con có hiểu rằng Ta đã chia Mặc Khải Thánh Thiêng của Ta thành ba Kỷ Nguyên vĩ đại không? 

 

6. Chính trong thời kỳ tâm linh của loài người, Chúa Cha đã ban cho họ lề Luật và đã hứa ban một 

Đấng Thiên Sai, Người sẽ đến để mở ra Cánh Cửa cho một Kỷ Nguyên Mới. 

 



7. Đấng Thiên Sai là Chúa Kitô, Đấng đã đến giữa loài người, khi những người này vẫn còn trong giai 

đoạn tâm linh. Ngài đã đến để dạy cho mọi người một cách tuân thủ Luật pháp cao hơn mà trước đó 

họ đã nhận được từ Chúa Cha và đã không biết làm thế nào  để tuân theo. Lời Chúa đã nói qua đôi 

môi của Chúa Giêsu, và vì vậy Ta nói rằng thế giới đã tiếp tục nghe tiếng nói và điều răn của Cha mình 

bằng Giáo Lý tình yêu của vị Thầy hoàn hảo.   

 

8. Đến lượt mình, Chúa Giêsu đã đề nghị gửi Thần Chân lý đến cho con người, để giúp họ hiểu tất cả 

những lời dạy của Người mà họ đã không hiểu.  

 

9. Thật vậy, những người yêu dấu, Lời đơn giản và khiêm nhường mà các con nghe thấy bây giờ là 

tiếng nói của Thần Chân lý, đó là ánh sáng Thiêng Liêng của Thiên Chúa tuôn tràn trên con người các 

con, để các con có thể mở mắt ra cho Kỷ Nguyên mới. Ánh sáng đó bắt đầu làm cho các con hiểu rõ 

tất cả những điều mặc khải của Thầy mình, là ánh sáng của Cha mình, Chúa Thánh Thần, tìm thấy loài 

người ở tầm cao hơn của sự tiến hóa tâm linh, nghĩa là khi nó sắp đến tuổi trưởng thành, để hiểu 

những mặc khải của Thiên Chúa. 

 

10. Trong tất cả những gì ánh sáng này tỏ bày, các con đang nhận được giáo huấn của Chúa Cha, vì Lời 

ở trong Ta và Chúa Thánh Thần là Trí tuệ của riêng Ta. (132, 10 -  15) 

 

11. Ta đã không nói chuyện với các con như vậy trong thời gian qua. Trong Kỷ Nguyên thứ nhất, lề 

Luật đã chiếu sáng tinh thần con người; trong Kỷ Nguyên thứ hai, Chúa Kitô đã thắp sáng trái tim của 

con người bằng ánh sáng của tình yêu. Hôm nay,  Chúa Thánh Thần soi sáng tinh thần của các con để 

nâng nó lên trên tất cả những gì thuộc về con người. 

 

12. Các con đã nhận được ba thông điệp này từ một Thiên Chúa duy nhất, và giữa một và một Kỷ 

Nguyên tiếp theo đã qua, thời gian cần thiết cho sự tiến hóa của tinh thần, để nó có thể nhận được 

thông điệp mới hoặc bài học mới. 

 

13. Bây giờ, các con có thể hiểu tại sao Ta gọi các con là môn đệ của Chúa Thánh Thần. (229, 50 - 52) 

 

14. Nếu trong những điều mặc khải đầu tiên Ta đã nói với tất cả các con, các con sẽ không cần đến 

Thầy: Đấng cứu thế, để dạy cho các con những bài học mới, cũng như Chúa Thánh Thần đến trong 

thời gian này để cho các con thấy sự vĩ đại của đời sống tâm linh. 

 

15. Vì lý do nào Ta nói với các con rằng, các con không nên ràng buộc bản thân với điều đã được tiết 

lộ cho mình trong Kỷ Nguyên đầu tiên, như thể đó là những lời cuối cùng của Giáo Lý của Ta. 

 

16. Ta đã trở lại giữa loài người, và trong một thời gian dài Ta đã liên lạc với họ thông qua sự hiểu biết 

của họ, và Ta vẫn có thể nói với các con rằng, Lời cuối cùng của Ta đã chưa được nói. 

 

 



17. Luôn luôn tìm kiếm trong Cuốn Sách Khôn Ngoan của Ta cho Lời cuối cùng, trang mới tiết lộ cho 

các con tầm quan trọng của nội dung trước đó, để các con có thể thực sự là môn đệ của Ta. (149, 44 - 

45) 

 

Ba Chúc Thư của Thiên Chúa. 

 

18. Môi-sê, Chúa Giêsu và Ê-liah: có con đường mà Chúa đã đánh dấu để giúp con người tự nâng mình 

lên Vương Quốc của Hòa Bình, Ánh Sáng và Hoàn Hảo. 

 

19. Cảm nhận sự hiện diện của các sứ thần của Chúa trong cuộc sống của mình. Không ai trong số họ 

đã chết. Họ sống để soi sáng con đường của những người đã bị lạc lối, giúp họ chỗi dậy một lần nữa  

từ những lần sụp đổ  của họ, và củng cố họ để họ có thể yêu thương mình, để hoàn thành trong các 

thử thách của sự phục hồi. 

 

20. Hiểu công việc mà Môi-sê đã hoàn thành trên trái đất, thông qua Cảm hứng của Đức Gia-vê. Phân 

tích giáo huấn của Chúa Giêsu, qua đó Lời Chúa đã nói và tìm kiếm ý nghĩa Thiêng Liêng của sự mặc 

khải mới của Ta, Kỷ Nguyên đã được đại diện bởi Ê-liah. (29, 20 - 22) 

 

21. Nếu việc sinh ra của Ta như Người đàn ông trong Kỷ Nguyên thứ hai đã là một phép lạ và sự thăng 

thiên về tinh thần của Ta sau cái chết của Ta đã là một phép lạ khác; Ta thực sự nói với các con rằng, 

giao tiếp của Ta trong thời gian này, thông qua  sự hiểu biết của con người, cũng là một phép lạ tâm 

linh.  

 

22. Đến những lời tiên tri cuối cùng của Ta, sẽ được thực hiện trong thời gian này.  

 

Ta để lại cho các con ba Chúc Thư của Ta, tạo thành Một. 

 

23. Anh ta chưa biết Cha là tình yêu, sự hy sinh và tha thứ, hãy cho anh ta biết Ngài đầy đủ trong giai 

đoạn này, để thay vì sợ công lý của Ngài, anh ta có thể yêu mến và tôn kính Ngài. 

 

24. Nếu các con đã tận tụy với Luật pháp trong Kỷ Nguyên đầu tiên, vì đã sợ rằng công lý Thánh 

Thiêng sẽ trừng phạt các con, nhưng vì lý do đó Ta đã gửi cho các con Lời của Ta để các con hiểu rằng 

Thiên Chúa là Tình yêu.   

 

25. Hôm nay Ánh sáng của Ta đến với các con để các con không đánh mất chính mình, và sẽ có thể đi 

đến cuối con đường trung thành với Luật của Ta. (4, 43 - 47)  

 

26. Những bài học mới của Ta là sự xác nhận của những bài học mà Ta đã ban cho các con trong Kỷ 

Nguyên thứ hai, nhưng chúng vẫn được nâng cao hơn. Lúc đó Ta đã nói chuyện với trái tim của con 

người, nhưng bây giờ Ta nói với tinh thần của họ.  

 



27. Ta không đến để từ chối bất kỳ Lời nào mà Ta đã nói với các con trong quá khứ, ngược lại, Ta đến 

để thực hiện chúng một cách hợp lý và đưa ra lời giải thích cho họ. Cũng như trong những lần Ta đã 

nói với những người Pha-ri-siêu, họ đã cho rằng Chúa Giêsu đã đến để phá hủy lề Luật: đừng nghĩ 

rằng Ta đã đến để hủy bỏ lề Luật, hoặc các tiên tri; trái lại, Ta đã đến để kiện toàn chúng. Làm sao Ta 

có thể từ chối Luật pháp hay những lời tiên tri đó, nếu chúng là nền tảng của ngôi đền mà trong ba Kỷ 

Nguyên sẽ được xây dựng trong trái tim của nhân loại này, và là thông báo của Ta đến với thế giới? 

(99, 24 - 25) 

 

28. Hôm nay Ta nói với các con một lần nữa: Ta là con đường, là sự thật và là sự sống. Và nếu các con 

tìm kiếm bản chất của Lời Ta trong Kỷ Nguyên này, các con sẽ tìm thấy trong đó là Luật tình yêu vĩnh 

cửu, cùng một con đường mà Ta đã vạch ra cho các con trên trái đất.  

 

29. Trong Kỷ Nguyên đó, nhiều người đã tin rằng Chúa Kitô đã đến làm sai con đường  và thay đổi 

Luật. Đó là lý do tại sao họ đã chiến đấu chống lại Ngài và đã bức hại Ngài; nhưng sự thật, giống như 

ánh sáng của mặt trời luôn áp đặt lên bóng tối. Bây giờ Lời của Ta sẽ lại bị chống đối, bởi vì sẽ có một 

số người tin rằng họ đã tìm thấy mâu thuẫn, nhầm lẫn và sai sót trong bản chất của nó, nhưng ánh 

sáng của nó sẽ lại tỏa sáng trong bóng tối của thời đại này, và nhân loại sẽ thấy rằng con đường và 

Luật Ta đã tiết lộ với các con, cũng giống như trong Kỷ Nguyên đó và sẽ luôn như vậy. (56, 69 - 70)   

 

30. Giáo Huấn này là con đường dẫn đến sự sống vĩnh cửu; tất cả những ai khám phá ra độ cao và sự 

hoàn hảo trong Giáo Lý này sẽ biết cách dung hòa nó với điều mà Ta đã tâm sự với các con khi Ta còn 

ở trên trái đất, vì bản chất của nó là như nhau.  

 

31. Người không biết cách tìm ra sự thật có trong các bài học của Ta, thậm chí có thể khẳng định rằng 

Giáo Lý này không dẫn đến kết cục giống như lời dạy của Chúa Giêsu; Những linh hồn bị mù quáng bởi 

những giải thích sai lầm hoặc bị nhầm lẫn bởi sự cuồng tín tôn giáo, có thể không nhanh chóng hiểu 

được sự thật của những điều mặc khải này, nhưng phải đi một con đường thử thách để thoát khỏi 

chủ nghĩa duy vật ngăn cản họ hiểu và tuân theo Giới Luật của Ta, dạy các con: hãy yêu thương nhau . 

(83, 42 - 43)  

 

32. Trong vô ích, nhiều người sẽ nói rằng Giáo Lý này là mới, hoặc nó không liên quan đến những điều 

mặc khải của Thiên Chúa đã ban cho các con trong quá khứ. Ta đảm bảo với các con rằng, những gì Ta 

đã nói với các con trong thời gian này, thông qua sự hiểu biết của con người có nguồn gốc và nền 

tảng, trong đó đã được tiên báo trong Kỷ Nguyên thứ nhất và thứ hai công bố.   

 

33. Nhưng sự nhầm lẫn mà Ta nói với các con sẽ xuất hiện, bởi vì những người đã giải thích những 

điều mặc khải đó đã áp đặt các phân tích của họ lên nhân loại, và những phân tích này đã đúng một 

phần, và một phần đã nhầm. Đó cũng sẽ là vì ánh sáng Thiêng Liêng trong Giáo Lý của Ta đã bị che 

giấu khỏi con người, và đôi khi đã được đưa ra dưới hình thức giả mạo. Đó là lý do tại sao bây giờ khi 

ánh sáng của Ta đến để giải cứu các con khỏi bóng tối của sự thiếu hiểu biết của mình, nhiều người 

phủ nhận rằng đây có thể là ánh sáng của sự thật, bởi vì theo tiêu chuẩn của họ, không phù hợp với 

những gì Ta đã dạy trước đây. 



34. Ta đảm bảo với các con rằng, sẽ không có lời nào của Ta bị mất, và những người của Kỷ Nguyên 

này sẽ biết những gì Ta đã nói với họ trong thời gian qua. Sau đó, khi thế giới biết đến phần Tâm linh, 

họ sẽ nói: Thật sự, Chúa Giêsu đã nói tất cả những điều này.  

 

35. Vâng, Ta đã nói tất cả trước đó, mặc dù nhiều sự thật đã được tiết lộ. Ta đã thể hiện chỉ các 

nguyên tắc; Ta đã để chúng lại cho các con bắt đầu để hiểu, vì trong thời gian đó, loài người đã chưa 

chuẩn bị để hiểu tất cả, rằng Ta đã đến bây giờ để chỉ cho các con thấy đầy đủ. (155, 24 - 27)   

 

Kỷ Nguyên Thứ Ba (Thời Gian)  

 

36. Đây là Kỷ Nguyên thứ ba, trong đó Ta đã đến để dạy cho các con bài học phải kết hợp tinh thần với 

loài người, vì đó là Thánh Ý của Ta mà những ngôn ngữ, chủng tộc và các hệ tư tưởng  khác nhau 

không còn là trở ngại cho sự hợp nhất của nó. Bản chất mà Ta hình thành mỗi tinh thần là giống nhau, 

mà tất cả đều sở hữu, và các chất tạo nên máu chảy trong huyết quản của con người, là như nhau 

trong tất cả. Do đó, tất cả đều bình đẳng và xứng đáng với Ta, và Ta đã trở lại vì tất cả các con. (95, 9)  

 

37. Những biến đổi mà cuộc sống con người phải chịu đựng sẽ rất lớn, đến nỗi dường như thế giới 

này đã kết thúc, và một thế giới khác đã được sinh ra. 

 

38. Như vậy, như mọi thời đại, cuộc sống của con người được chia thành các Kỷ Nguyên, hoặc thời 

đại, và mỗi thời trong số chúng đã được định nghĩa bởi một cái gì đó, cho dù là do những khám phá 

của nó, bởi những tiết lộ của Thiên Chúa nhận được, hoặc theo sự phát triển của nó về cái đẹp, mà họ 

gọi là nghệ thuật, hoặc theo khoa học của nó; Vì vậy, Kỷ Nguyên bắt đầu, Kỷ Nguyên đang đến như 

một bình minh mới, sẽ được tiêu biểu hóa bằng sự phát triển của các ân tứ tinh thần, phần mà các 

con nên tu luyện để tránh quá nhiều điều dữ và các con luôn để lại cho sau này.  

 

39. Các con không tin rằng cuộc sống của con người có thể tự biến đổi hoàn toàn, phát triển tâm linh, 

trao dồi những ân tứ của tinh thần và thiết lập Luật pháp theo lương tâm trong thế giới này sao? 

 

40. Chẳng bao lâu nữa, tất cả các dân tộc sẽ hiểu rằng Thiên Chúa đã nói trong từng Kỷ Nguyên, rằng 

những điều mặc khải Thánh Thiêng là nấc thang mà Chúa đã hạ xuống cho con người để họ có thể lên 

trời với Ngài. 

 

41. Một số người sẽ gọi thời kỳ mới này là Kỷ Nguyên của ánh sáng, những người khác sẽ gọi là Kỷ 

Nguyên của Chúa Thánh Thần, những người khác nữa là Kỷ Nguyên của sự thật. Và Ta nói với các con, 

đó sẽ là thời gian nâng cao, thời gian phục hồi tâm linh và sự hồi sinh.   

 

42. Đây là Kỷ Nguyên mà từ lâu Ta đã ao ước được sống trong lòng của con người, nhưng nó đã liên 

tục trong trận chiến bị chống đối và bị phá hủy bởi con người. Một thời mà mọi người đều thấy sự rõ 

ràng và dưới ánh sáng, tất cả con cái của Thiên Chúa đều hợp nhất;  

 

 



không phải trong một tôn giáo của những người chỉ chọn một số và từ chối những người khác, mà 

tuyên bố sự thật của chính mình và phủ nhận rằng những người khác, sử dụng vũ khí không xứng 

đáng với nó, hoặc đưa ra bóng tối thay vì ánh sáng. (135, 53 - 54 và 57 - 59) 

 

43. Đây là Kỷ Nguyên thứ ba, trong đó tinh thần của nhân loại phải tự giải thoát mình khỏi xiềng xích 

của chủ nghĩa duy vật; điều này sẽ mang lại cuộc đấu tranh lớn nhất về ý tưởng trong lịch sử của loài 

người. 

 

44. Sự ngoan cố, ích kỷ, kiêu ngạo, bỏ mặc, dối trá và tất cả những gì đã che mờ cuộc sống của các 

con, sẽ rơi xuống như những thần tượng tan vỡ dưới chân những người thờ phượng, để nhường chỗ 

cho sự khiêm nhường. (295, 64 - 65)  

 

Bảy Ấn Lịch Sử Thánh Thiêng  

 

45. Giai đoạn đầu tiên của sự tiến hóa tâm linh trên thế giới đã được đại diện bởi Aben, linh mục đầu 

tiên của Chúa Cha, người đã hiến tế của lễ của mình cho Thiên Chúa. Anh ta đã là biểu tượng của sự 

hy sinh. Sự Ghen tị đã nổi lên chống lại anh ta. 

 

46. Giai đoạn thứ hai đã được đại diện bởi Nô-ê. Ông ta đã là biểu tượng của đức tin; Ông đã đóng 

con Tàu từ cảm hứng Thiêng Liêng, và đã dẫn dắt con người vào đó để đạt được sự cứu rỗi. Chống đối 

anh ta, muôn người đã hoài nghi, nhạo báng và chủ nghĩa tà giáo của tinh thần họ, nhưng ông Nô-ê đã 

để lại hạt giống đức tin của mình.  

 

47. Giai đoạn thứ ba đã được đại diện bởi Gia-Cốp. Ông tượng trưng cho sức mạnh;  Ông là người Do 

Thái, kẻ mạnh. Về mặt tâm linh, Ông đã nhìn thấy chiếc thang mà tất cả các con sẽ lên ngồi bên tay 

phải của Đấng Tạo Hóa. Thiên thần của Chúa đã đứng lên để kiểm tra sức mạnh và sự kiên trì của ông 

ta.  

 

48. Giai đoạn thứ tư đã được tượng trưng bởi Môi-sê. Ông đại diện cho Luật pháp. Ông đã trình bày 

những tấm bảng bằng đá mà nó đã viết cho nhân loại cho mọi thời đại. Chính ông ta với đức tin bao la 

đã cứu dân chúng để dẫn dắt họ trên con đường cứu rỗi đến Đất Hứa. Ông là biểu tượng của Luật 

pháp.   

 

49. Giai đoạn thứ năm đã được đại diện bởi Chúa Giêsu, Ngôi Lời, Con Chiên hiến tế; Người đã nói 

chuyện với các con mọi lúc và Người sẽ tiếp tục nói chuyện với các con. Ngài là tình yêu, vì Ngài đã 

làm Người, đã sống giữa con người,  để chịu đau khổ những nỗi đau của họ, để chỉ cho loài người thấy 

con đường của sự hy sinh, tình yêu và bác ái, nhờ đó, họ phải đạt được sự cứu chuộc khỏi mọi tội lỗi 

của họ. Ngài đã đến với tư cách là Thầy để dạy dỗ, được sinh ra như một phần của nhân loại, sống 

trong tình yêu, để đạt được sự hy sinh và chết yêu thương, tha thứ và ban phước. Ngài đại diện cho 

giai đoạn thứ năm, và biểu tượng của Ngài là tình yêu.  

 



50. Giai đoạn thứ sáu đã được đại diện bởi Ê-liah [được gọi là Êlias trong Tân Ước]. Ông là biểu tượng 

của Chúa Thánh Thần. Chính ông là người truyền lửa cho tất cả các quốc gia và tất cả các thế giới mà 

các con không biết, nhưng Ta biết, vì Ta là Cha của tất cả các thế giới và tất cả các sinh vật. Đây là giai 

đoạn mà các con đang sống, đó là của  Ê-liah; đó là ánh sáng của ông chiếu sáng các con. Ông đại diện 

cho những lời dạy đã bị che giấu, nhưng điều đó đang được tiết lộ cho nhân loại trong Kỷ Nguyên này.  

 

51. Giai đoạn thứ bảy được đại diện bởi chính Chúa Cha. Ngài là sự kết thúc; đỉnh cao của sự tiến hóa, 

trong Ngài là giai đoạn ân sủng, Dấu ấn thứ bảy. 

 

52. Ở đây Ta đã giải mã Bí ẩn của Bảy Ấn, đó là lý do tại sao Ta nói với các con rằng đây là Dấu ấn thứ 

sáu, vì năm trong số chúng đã được thông qua, thứ sáu đã được mở ra, nhưng thứ bảy vẫn còn được 

niêm phong; thời gian cho nội dung của nó chưa đến, sẽ có thời gian, trước khi giai đoạn đó xuất hiện 

trước các con. Khi giai đoạn đó đến, sẽ có ân sủng, sự hoàn hảo và hòa bình, nhưng ôi, con người sẽ 

khóc bao nhiêu để thanh tẩy tinh thần của mình! (161, 54 - 61) (Có phải đó là Kỷ Nguyên Thanh Bình 

1,000 năm trong Trời Mới Đất Mới không?..)  

 

53. Cuốn Sách của Bảy Ấn là lịch sử của cuộc đời các con, về sự tiến hóa của các con trên trái đất, với 

tất cả những sự phấn đấu, những đam mê, những xung đột và cuối cùng là chiến thắng của sự tốt lành 

và công bằng, về tình yêu và tâm linh đối với những đam mê của vật chất.  

 

54. Tin tưởng thực sự rằng, mọi thứ đều dẫn đến một mục tiêu Thiêng Liêng và vĩnh cửu, để các con 

có thể cung cấp cho mỗi bài học vị trí hợp lý của nó tương ứng với nó.  

 

55. Trong khi ánh sáng của Dấu ấn thứ sáu chiếu sáng các con, đó sẽ là thời điểm của xung đột, cảnh 

giác và thanh lọc, nhưng khi thời kỳ đó trôi qua, các con sẽ đạt đến một giai đoạn mới, trong đó, Dấu 

Ấn thứ bảy sẽ mở ra những tiết lộ mới cho các con . Với sự hài lòng và niềm vui, thời gian mới sẽ được 

tinh thần đón nhận khi nó ngạc nhiên trong trạng thái được làm sạch và được chuẩn bị. Trong khi Dấu 

Ấn thứ sáu chiếu sáng các con, xác thịt và tinh thần sẽ được thanh tẩy. (13, 53 - 55)  

 

56. Cuốn Sách đã được niêm phong trên các tầng trời, đã được mở ra cho Chương thứ sáu, đó là Cuốn 

Sách của Bảy Ấn, chứa đựng sự khôn ngoan và sự phán xét, và được mở ra bởi tình yêu của Ta dành 

cho các con, để tiết lộ cho các con những bài học sâu sắc của nó .  

 

57. Con người đã sống trong năm giai đoạn *) trên trái đất, được khích lệ bởi hơi thở Thiêng Liêng của 

tinh thần; mặc dù anh ta không thể hiểu được ý nghĩa tinh thần của cuộc sống, mục đích tồn tại, số 

mệnh và bản chất của anh ta; tất cả là một Mầu Nhiệm không thể hiểu thấu đối với tâm trí anh ta, 

cũng như đối với tinh thần của anh ta, một Cuốn Sách được niêm phong mà nội dung của nó anh ta 

không thể giải thích được. 

 

 

 



*) Trong bản dịch này, từ "Giai đoạn", được sử dụng cho tiếng Tây Ban Nha, tương ứng với các 

chương tương ứng của Sách của Bảy Ấn, như đã được giải thích trong văn bản. Việc sử dụng “Kỷ 

Nguyên” trong bản dịch tiếng Anh (khi đề cập đến ba Kỷ Nguyên vĩ đại của Môi-sê, Chúa Giêsu và 

Êliah, hoặc Êlias, như đã được giải thích trong cuốn sách này) là một sự thay thế cho tiếng Tây Ban 

Nha bằng tiếng Anh. Sự thay thế đã được quyết định để hỗ trợ người đọc theo dõi sự phức tạp của 

văn bản.  

 

58. Anh ta mơ hồ đã cảm nhận được đời sống tâm linh, nhưng không thực sự biết nấc thang cao đưa 

chúng sinh đến gần Thiên Chúa hơn, anh ta không biết sứ mệnh cao nhất của mình trên trái đất và 

những đức tính và quà tặng tạo thành một phần tinh thần của anh ta, để chiến thắng những cuộc đấu 

tranh, để nâng mình lên trên những đau khổ của con người, và hoàn thiện bản thân về mặt tâm linh, 

để sống trong ánh sáng vĩnh cửu. 

 

59. Điều cần thiết là Cuốn Sách Thần Thánh được mở ra, và những con người phải suy ngẫm nội dung 

của nó để được cứu khỏi bóng tối của sự thiếu hiểu biết, là nguồn gốc của mọi sự dữ tồn tại trên trái 

đất. Ai đã có thể mở cuốn sách đó: có phải tình cờ một nhà thần học, nhà khoa học hay nhà triết học 

không? Không, không ai trong số họ, thậm chí cả những linh hồn công chính có thể tiết lộ nội dung của 

nó cho các con, vì những gì Cuốn Sách lưu giữ bên trong là sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa. 

 

60. Chỉ có Chúa Kitô, Ngôi Lời, chỉ có Ngài, tình yêu Thiêng Liêng, mới có thể làm như vậy, nhưng ngay 

cả như vậy, cần phải chờ đợi con người sẵn sàng đón nhận sự mặc khải của Thiên Chúa mà không bị 

mù quáng bởi sự hiện diện Thiêng Liêng của con người và con người đã phải trải qua năm giai đoạn 

thử thách, bài học, kinh nghiệm và sự tiến hóa để đạt được sự phát triển công bằng cho phép họ hiểu 

được những Mầu Nhiệm mà Bí Quyết của Thiên Chúa giữ cho con người. 

 

61. Luật của Thiên Chúa, Lời Thánh Thiêng của Người được ban qua Chúa Kitô và tất cả các thông điệp 

của các tiên tri, sứ thần và sứ giả, là hạt giống duy trì niềm tin của nhân loại vào một lời hứa Thánh 

Thiêng, luôn luôn tuyên bố ánh sáng, sự cứu rỗi và công lý cho tất cả con người. 

 

62. Đây là thời gian được chờ đợi cho Mặc Khải vĩ đại, qua đó các con sẽ hiểu tất cả những gì Ta đã chỉ 

cho các con trong suốt thời gian đó, và nhờ đó các con sẽ biết Cha của mình là ai, các con là ai và lý do 

cho sự tồn tại của mình.  

 

63. Đây là thời gian mà đối với sự tiến hóa tâm linh mà các con đã đạt được, những thử thách các con 

đã trải qua và kinh nghiệm mình đã thu thập được, các con có thể nhận được trong tinh thần của 

mình từ Thần Khí Ta, ánh sáng của trí tuệ, dành riêng trong Bí Quyết của Ta để chờ sự chuẩn bị của 

các con. Tuy nhiên, loài người đã đạt đến cấp độ tiến hóa cần thiết để nhận được thông điệp của Ta, 

Ta đã gửi cho các con tia sáng đầu tiên của Ta, thứ đã khiến những người mộc mạc và đơn sơ, phục vụ 

như phát ngôn viên của Ta, nói về sự xuất thần thông qua nguồn cảm hứng của Ta.   

 

 



64. Tia sáng này chỉ là sự chuẩn bị, nó giống như ánh sáng trước buổi bình minh, thông báo ngày mới. 

Sau đó, ánh sáng của Ta sẽ đến với các con đầy đủ, chiếu sáng sự tồn tại của các con và xua tan cả 

những bóng tối cuối cùng của sự thiếu hiểu biết, tội lỗi và đau khổ. 

 

65. Kỷ Nguyên này, mà bình minh mà các con ngưỡng mộ trong vô tận, là giai đoạn thứ sáu được khởi 

xướng trong đời sống tinh thần của nhân loại, một Kỷ Nguyên ánh sáng, về những mặc khải, về việc 

thực hiện những lời tiên tri cổ xưa và những lời hứa đã bị lãng quên. Đó là Dấu Ấn thứ sáu, khi nó 

không ngừng tràn ngập nội dung khôn ngoan, tinh thần của các con trong một thông điệp đầy công lý, 

sự rõ ràng và những mặc khải. (269, 10 - 18) 

 

66. Các Môn Đệ: Ta mong muốn những đức tính của trái tim các con sẽ là cái áo che đi sự trần trụi của 

tinh thần của mình. Đây là Thần an ủi, được hứa trong Kỷ Nguyên thứ hai, nói chuyện với các con.  

 

67. Chúa Cha đã biết về nỗi đau và những thử thách sẽ khiến loài người cúi đầu, và mức độ gian ác mà 

con người sẽ đạt tới. Sự xuất hiện của Đấng an ủi có nghĩa là cho các con mở ra Dấu Ấn thứ sáu, và 

khởi đầu một giai đoạn mới trong sự tiến hóa của loài người. Từ lúc đó, một sự phán xét Thánh 

Thiêng đã mở ra cho tất cả mọi người. Mỗi cuộc sống, mỗi công việc, mỗi bước được đánh giá nghiêm 

ngặt; đó là sự kết thúc của một Kỷ Nguyên, không phải là sự kết thúc của sự sống. 

 

68. Đó là sự kết thúc của thời đại của tội lỗi, và điều cần thiết là tất cả các nội dung của Dấu Ấn thứ 

sáu của cuốn Sách của Thiên Chúa được đổ vào các linh hồn, đánh thức họ khỏi sự thờ ơ của mình, để 

con người trỗi dậy mang sự hài hòa tinh thần của mình với tất cả mọi tạo vật; và rằng, anh ta chuẩn bị 

cho việc mở Dấu Ấn thứ Bảy bởi Con Chiên, sẽ mang lại những cặn bã cuối cùng của chén đắng, nhưng 

cũng là chiến thắng của sự thật, tình yêu và công lý Thánh Thiêng. (107, 17 - 19)  

 

69. Trong Kỷ Nguyên này, Ta mong muốn loài người chuẩn bị, để khi dấu Ấn cuối cùng được mở ra, 

con người nhận ra nó, lắng nghe và hiểu nội dung của những điều mặc khải mới. Ta mong các quốc gia 

và các dân tộc củng cố bản thân để chịu đựng sự cay đắng của những ngày đó. 

 

70. Những người biết cách vượt qua các bài kiểm tra của những thời điểm đó Ta sẽ gọi họ là những 

người được chúc phúc, và Ta sẽ cho họ một phần thưởng cho sự kiên trì và niềm tin của họ vào sức 

mạnh của Ta, để họ lại như là những bậc cha mẹ của một nhân loại mới. (111, 10 - 11) 

 

71. Khi dấu Ấn thứ Bảy đã bị đóng, cùng với sáu Ấn kia, cuốn sách đã từng là sự phán xét của Thiên 

Chúa đối với các tác phẩm của con người từ đầu đến cuối, cũng sẽ bị đóng lại. Sau đó, Chúa sẽ mở 

một Cuốn Sách khác, các trang của nó trống không, để ghi chú trong đó sự phục sinh của kẻ chết, giải 

thoát những người bị áp bức, sự tái sinh của những kẻ tội lỗi và chiến thắng của điều thiện đối với 

điều ác. (107, 20) 


