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Những điều mặc khải của Chúa Giêsu Kitô 

Sự Ngự Đến Sắp Tới của Chúa 

Đức Chúa phán thế này: 

1. Ta tỏ bày Bản Thân Mình trước nhân loại trong thời kỳ mà những tiết lộ mới đã thay đổi cuộc sống 
của con người. Tuy nhiên, Ta vẫn thể hiện Bản Thân Mình với nhân loại với cùng sự khiêm nhường mà 
các con luôn biết. 

2. Lời thánh thiêng của Thiên Chúa đã không nhập thể trên trái đất một lần nữa và Chúa Kitô không 
trở lại để được sinh ra trong một máng cỏ khiêm nhường. Điều đó không còn cần thiết, bởi vì con 
người không còn cần một vật chất để cung cấp chứng ngôn về quyền năng của Thiên Chúa. Mặc dù Ta 
đang thể hiện bản thân mình thông qua các phát ngôn của loài người trong Kỷ Nguyên này, con người 
không nên tin rằng sự hiện diện của Ta ở dạng thể lý. Không phải vậy, bởi vì sự hiện diện của Thiên 
Chúa là tâm linh, phổ quát và vô hạn.  

3. Sự xuất hiện của Ta trong thời kỳ này sẽ không cần thiết, nếu nhân loại sống một cuộc sống công 
bằng và đức hạnh, vì không phải tất cả những việc làm mà nhân loại đã trình bày với Ta là công chính. 
Con người đi trên con đường sai lầm và tiếp tục phạm tội và để sống một cuộc sống bất công và xấu 
xa. Vì vậy, điều cần thiết là Ta đến trong Kỷ Nguyên này để thức tỉnh con người về mặt tinh thần và 
nhắc nhở anh ta về  những trách nhiệm thuộc tâm linh mà anh ta đã bỏ bê. Con người cũng cần nhận 
thức được Cha mình, Ngài đã giúp anh ta trở thành tất cả những gì anh ta đang có và Ngài sẽ giúp anh 
ta trở thành con trai thực sự của Thiên Chúa.  

4. Nếu Ta đã cố gắng giao tiếp với con người từ Thần Khí đến tinh thần trong giai đoạn này, thì con 
người sẽ không lắng nghe Ta vì anh ta rất vật chất. Do đó, Ta đã chọn thể hiện Bản Thân Mình thông 
qua người phát ngôn của con người để ban cho các con những giáo huấn của Ta. 

5. Lý do tại sao Ta đi xuống giao tiếp với các con là: Vì các con không thể đi lên để giao tiếp với Chúa 
với tinh thần đến Thần Khí, Ta đã phải đi xuống một bước khác, đó là từ tâm linh và Thần thánh, nơi 
các con có thể chưa đến, để chiếm lấy sự hiểu biết của mình, nơi có chỗ đứng trong bộ não của con 
người, và chuyển dịch nguồn cảm hứng thiêng liêng của Ta sang lời nói và âm thanh thể chất của con 
người. 

6. Con người vẫn cần học hỏi nhiều hơn nữa, và chính Chúa là Đấng đã mang đến cho anh ta kiến thức 
và sự khôn ngoan. Mặc dù một số người có thể tin rằng biểu hiện của Ta thông qua các phát ngôn viên 
của con người không đáng khen ngợi, nhưng thực sự Ta nói với các con, rằng các giáo huấn đã tiết lộ 
trí tuệ và kiến thức tâm linh tuyệt vời. Một số người sẽ thích một biểu hiện với sự huy hoàng và nhân 
phẩm hơn, nhưng bất kỳ hình thức vĩ đại nào phản ánh sự phù phiếm đều thiếu ánh sáng thiêng liêng 
và sự nâng cao tâm linh.  

 

 



7. Ta có thể đã đến giữa sấm sét và bão tố, để làm cho sức mạnh của Ta được biết đến. Con người sẽ 
dễ dàng biết rằng, Đức Chúa đã đến! Tuy nhiên, điều này sẽ khiến con người trở nên bối rối và sợ hãi 
hơn. Các con không tin rằng thay vì cảm thấy tình yêu đối với Cha Thiên Đàng, các con đã có thể sợ 
công lý của Ngài không? Mặc dù Thiên Chúa là tất cả quyền năng, các con phải nhận ra rằng Ngài sẽ 
không áp đặt ý muốn của Ngài lên nhân loại, cũng như không sử dụng quyền năng của Ngài để chiến 
thắng con người. Sức mạnh duy nhất Thiên Chúa sẽ sử dụng là Tình yêu thánh thiêng.  

8. Đó là Thần Khí Thánh đang nói chuyện với Vũ trụ. Nó đã đến để làm rõ tất cả những điều mà con 
người đã bị bối rối trong quá khứ. Đây là sự khởi đầu của một ngày mới đối với nhân loại, bởi vì Thần 
Khí Thánh đã đến để xóa bỏ những nghi ngờ và nỗi sợ hãi sai lầm của con người, cũng như giúp con 
người có được trí tuệ và sự hiểu biết tâm linh lớn hơn, cho phép tinh thần của anh ta được tự do. 

9. Ta nói với các con rằng, sau khi các con trở nên quen thuộc với bản chất của giáo huấn của Ta và 
công lý của Luật pháp của Ta, các con cũng sẽ nhận thức được niềm tin và ý tưởng trước đây đã ngăn 
các con để khỏi biết sự thật như thế nào.  

10. Nỗi sợ bị trừng phạt sẽ không còn ngăn cản các con phân tích và học hỏi về những điều khác nhau. 
Các con sẽ cảm thấy thoải mái khi học càng nhiều càng tốt, tuy nhiên, lương tâm của các con sẽ cho 
các con biết khi nào không có lợi cho mình để thâm nhập vào kiến thức không dành riêng cho con 
người. Các con phải học rằng con người không được hưởng tất cả kiến thức. Anh ta phải có được 
những kiến thức được dành riêng cho anh ta. 

11. Dân của Ta: Nếu được thông báo rằng sự xuất hiện của Ta sẽ là giữa các cuộc chiến tranh, các yếu 
tố giải phóng trong tự nhiên, dịch bệnh và hỗn loạn trên trái đất, không phải Ta là người gây ra những 
sự kiện này. Ta đến trong thời kỳ này, bởi vì Ta biết rằng nhân loại sẽ cần Ta trong thời gian thử thách 
lớn lao này.  

12. Những sự kiện đó đã được báo trước là sự xuất hiện của Ta, hiện đang diễn ra. Trong Kỷ Nguyên 
thứ ba này, Ta đã đến trái đất trong thời kỳ đau khổ và hỗn loạn lớn, để thức tỉnh và triệu tập một 
nhân loại mới bằng tình yêu. Đó là tình yêu truyền cảm hứng cho con người thực hành công lý, tình 
huynh đệ và hòa bình. (296, 17 - 27)  

13. Lời của Chúa Kitô đã nảy mầm trong các môn đệ của Ngài, cũng như nơi những người khác theo 
đã Ngài. Những giáo huấn của Ngài và bản chất của những giáo huấn đó đã lan truyền khắp thế giới. 
Những giáo huấn mà Ta đã mang đến ngày hôm nay cũng sẽ lan rộng khắp thế giới. Chúng sẽ được 
chào đón bởi những người chuẩn bị cảm nhận và thấu hiểu chúng. (296, 35)   

Mọi Con Mắt sẽ Nhìn Thấy Ta 

14. Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ của Ngài: Ta sẽ rời xa các con chỉ một lát, và Ta sẽ trở lại. Sau 
đó, người ta đã tiết lộ rằng Thầy của họ sẽ trở lại trong một đám mây được bao quanh bởi các thiên 
thần và những tia sáng chiếu về phía trái đất. 

15. Ở đây, Ta ở trong đám mây, được bao quanh bởi các thiên thần, đó là những sinh linh đã xuất 
hiện giữa các con, với tư cách là các sứ giả của Thiên Tính của Ta và là cố vấn tốt của các con. Những 
tia sáng là Lời của Ta nói với các con về những điều mặc khải mới vượt ra ngoài sự khôn ngoan trong 
sự hiểu biết của con người.  



16. Phúc cho những ai không thấy mà đã tin, vì đây là những người đã cảm thấy sự hiện diện của Ta. 
(142, 50 - 52)  

17. Con người, qua tinh thần của mình, sẽ tìm thấy sự thật; tất cả sẽ cảm thấy sự hiện diện của Ta, bởi 
vì Ta đã nói với các con từ thời điểm đó rằng mọi con mắt sẽ nhìn thấy Ta khi thời điểm thích hợp 
đến.  

18. Trong thời gian này, nơi các con sống chính xác được công bố bởi Lời của Ta và bởi các tiên tri của 
Ta trong thời gian qua, để mọi người trên trái đất sẽ nhìn thấy Ta thông qua các giác quan và tiềm 
năng của tinh thần anh ta. 

19. Không cần thiết rằng họ phải nhìn thấy Ta, bị giới hạn hoặc bị lôi kéo dưới hình dạng con người, để 
nói rằng họ đã nhìn thấy Ta, nhưng điều đó đủ để tinh thần của họ cảm nhận được Ta và sự hiểu biết 
của họ có thể nói với tất cả sự thật rằng họ đã nhìn thấy Ta.  

20. Tình yêu và đức tin, giống như trí thông minh, có thể nhìn vô tận ngoài tầm mắt của mình, chính vì 
lý do này mà Ta nói với các con rằng, không cần thiết phải giới hạn sự hiện diện của Ta dưới hình dạng 
con người, hoặc thông qua một số hình tượng tượng trưng để cho các con nhìn thấy Ta 

21. Trong Kỷ nguyên thứ hai, có bao nhiêu người đã nhìn thấy Ta hoặc đã đi ngang qua Ta, đã không 
biết Ta là ai? Ngược lại, có bao nhiêu người đã không biết khi Ta đã được sinh ra như là một người 
đàn ông, đã nhìn thấy Ta trong tinh thần, qua ánh sáng của Ta và đã vui thích sự hiện diện của Ta bằng 
đức tin của họ. 

22. Tất cả các con mở mắt ra, và biện minh cho niềm tin của mình, rằng các con là con cái của ánh 
sáng. Tất cả các con có thể nhìn thấy Ta, nhưng không thể thiếu ý chí và niềm tin để làm điều đó. (340, 
45 - 51) 

23. Ta nói với các con rằng, khi loài người này chống lại Ta nhiều hơn với sự bất tuân của nó, sự sai 
lệch của nó đối với công lý và sự công chính, Ta sẽ xuất hiện dọc theo con đường của họ đầy vẻ lộng 
lẫy, như khi Ta đã xuất hiện trước Saulê(sau này là Phaolô), và Ta sẽ khiến họ lắng nghe tiếng Ta. 

24. Sau đó, các con sẽ thấy nhiều người vô tình bắt bớ Ta sẽ phát sinh, được biến đổi và được soi 
sáng, sẵn sàng đi theo Ta trên con đường chính nghĩa, tình yêu và công lý. 

25. Ta sẽ nói với họ: Giữ lại bước chân của các con, không có những du khách và uống nước từ đài 
phun nước kết tinh này. Nghỉ ngơi từ hành trình khắc nghiệt mà Ta đã thử thách các con, tâm sự 
những rắc rối của các con với Ta và cho phép ánh mắt của Ta thâm nhập sâu vào tinh thần của các 
con, bởi vì Ta muốn lấp đầy các con bằng ân sủng và an ủi các con. (82, 46)  

26. Tình yêu của Ta sẽ khuấy động những tia nhạy cảm nhất của các con, nhưng hòa hợp với lương 
tâm của các con, khiến các con nghe thấy buổi hòa nhạc thiêng liêng của Ta; và nhiều người sẽ nhìn 
thấy Ta trong hình dáng ngọt ngào của Chúa Giêsu.  

 

 



27. Ta phải cảnh báo các con rằng, hình bóng của Chúa Giêsu không phải là hình thức hoàn hảo mà 
các con sẽ nhìn thấy Ta. Nếu Ta nói với các con trong thời gian qua: thì Mọi người sẽ nhìn thấy Ta, Ta 
đã làm cho các con hiểu rằng tất cả các con sẽ biết sự thật, nhưng Ta phải nói với các con rằng, Ta sẽ 
giới hạn Bản Thân Mình theo sự tiến hóa của mỗi tinh thần. Nhưng, khi các con bước lên nấc thang 
của sự hoàn hảo, các con sẽ thấy Ta trong tất cả sự huy hoàng của Ta.   

28. Bây giờ, đừng cố tưởng tượng Ta dưới bất kỳ hình thức nào. Suy ngẫm: Nếu tinh thần của các con 
bị giới hạn, thì bản chất là ánh sáng, thì Thần Khí của Chúa của các con có thể ở dạng nào, Người 
không có khởi đầu và không có kết thúc? Để lại những gì không thể đo đếm được trong sự thân mật 
của Bí Quyết của Ta. (314, 69 - 70)  

29. Trong Kỷ Nguyên thứ hai, Ta đã tiết lộ với các con rằng, Ta sẽ trở lại giữa nhân loại, và Thế giới 
Tâm linh của Ta sẽ xuống cùng với Ta. Tuy nhiên, nhân loại đã không hiểu và cũng đã không giải thích 
chính xác ý nghĩa của Lời của Ta.  

30. Đó là lý do tại sao mỗi tôn giáo chờ đợi Ta giữa nhà thờ của nó, và mọi người mong đợi để nhận 
thức Ta bằng con mắt thể lý của họ. Những người chờ đợi Ta theo cách đó cũng chính là những người 
trong quá khứ đã nói rằng Chúa Giêsu không phải là Đấng Thiên Sai đích thực. (181, 74)  

31. Các môn đệ của Ta, bây giờ Ta nói với các con: Khoảnh khắc sẽ đến khi các con sẽ nhận thức được 
Ta trong tất cả sự huy hoàng của Ta. Vào thời điểm đó, trái đất và cư dân của nó sẽ được thanh tẩy, 
và ân sủng và đức hạnh của tinh thần sẽ được phục hồi. Đau khổ sẽ biến mất, và sẽ chỉ có niềm vui. 
Đó sẽ là một ngày vô tận, một ngày sẽ không bao giờ kết thúc. Các con có muốn nhận thức những 
phép lạ đó không? Có phải các con không muốn con cái của các con giao tiếp với Thần Khí của Ta, để 
thoát khỏi tội lỗi và hình thành một thế giới hòa bình không? (181, 81) 

32. Ước gì nhân loại đã biết cách phân tích các lời tiên tri của Kỷ Nguyên thứ nhất và  thứ hai, họ sẽ 
không bị nhầm lẫn ngày hôm nay về sự hoàn thành của họ; Đây là những gì đã xảy ra trong Kỷ Nguyên 
thứ hai khi Đấng cứu thế được sinh ra giữa những con người, điều tương tự đang xảy ra ngày hôm 
nay khi Ta đã đến trong Thần Khí. 

33. Ý nghĩa của những giáo huấn của Ta là giống nhau trong hai Kỷ Nguyên; nó chuẩn bị cho các con 
biến nơi ở này thành một nơi ở dễ chịu, mặc dù tạm thời, nơi con người sẽ đối xử và coi nhau như 
anh em với hơi ấm của tình huynh đệ thực sự đổ ra từ một người khác.  

34. Ngoài ra, chuẩn bị tinh thần để thâm nhập vào những thế giới hoặc biệt thự mà Chúa Cha đã dành 
cho con cái của mình sau sự tồn tại này. Mong muốn của Ta là các con không cảm thấy như người lạ 
khi các con đến đó, mà đúng hơn là tâm linh và trực giác của các con sẽ cho phép các con xem xét mọi 
thứ mà các con tìm thấy như thể các con đã từng ở đó trước đây. Phần lớn sự thật sẽ nằm trong đó, 
nếu các con biết cách giữ liên lạc với tâm linh từ đây bằng lời cầu nguyện. (82, 9 - 10) 

35. Ta là lữ khách đang gọi ở cửa trái tim các con. Ta gọi, và các con không biết đó là ai; các con mở 
cửa và không nhận ra Ta; như người lữ khách đến một thị trấn nơi không ai biết anh ta, hoặc như 
người nước ngoài đến một vùng đất xa lạ và không được hiểu theo ngôn ngữ của anh ta: theo cách 
này Ta tỏ bày Bản Thân Mình cho các con. Khi nào các con sẽ cảm thấy sự hiện diện của Ta? Ôi, nhân 
loại! Khi nào các con sẽ nhận ra Ta là Giuse được anh em của mình ở Ai Cập nhận ra vào những ngày 
đó? (90, 1) 


