
TTT/5 - CHÚC THƯ THỨ BA Ch.5 - Động Lực cho Sự Mặc Khải Thiêng Liêng 

 

Những Điều Mặc Khải của Chúa Giêsu Kitô 

 

Nhờ Thánh Ý của Thiên Chúa mà Nhân Loại được Cứu Chuộc! 

 

Vì thế, Đức Chúa phán: 

 

1. Nếu không có sự vô cảm trên trái đất, không có đổ máu, và không có nỗi khổ hoặc đau khổ của con 

người, thì sẽ không có lý do gì để Thần Khí của Ta thực thể hóa và làm cho nó cảm nhận bởi các con. 

Tuy nhiên, các con cần Ta, Ta biết rằng chỉ có tình yêu của Ta mới có thể cứu các con trong những 

khoảnh khắc này, và đó là lý do tại sao Ta đã đến. 

 

2. Nếu Ta không yêu các con, điều gì sẽ quan trọng [đối với Ta] nếu các con bị lạc lối và đau đớn? 

Nhưng Ta là Cha của các con, một Người Cha cảm thấy nỗi đau của con cái mình, vì mỗi đứa trẻ là một 

hạt của chính Ngài, và đó là lý do tại sao Ta đến để ban cho các con ánh sáng của sự thật tượng trưng 

cho sự sống cho tinh thần trong mỗi Lời của Ta và những nguồn cảm hứng. (178, 79 - 80)  

 

3. Giờ đây Ta ở giữa các con kêu gọi trái tim của các con. Các con có nghĩ rằng bình an của Ta là hoàn 

toàn khi Ta nhìn thấy các con trong cuộc chiến tranh liên tục không? Vì điều này Ta đã đến như một 

chiến binh vĩ đại, để chiến đấu chống lại bóng tối và cái ác. Cùng với Ta cũng đã có các linh hồn tốt 

lành, Thế giới tâm linh, để hoàn thành công việc của Ta. Cuộc chiến này tiếp tục trong bao lâu? Cho 

đến khi tất cả con cái của Ta đã được cứu. Nhưng Ta đã không mang lại đau khổ; Ta muốn biến đổi 

các con với tình yêu. (268, 31) 

 

4. Lời của Ta sẽ làm cho con người trở nên khó chịu một lần nữa, như nó đã từng xảy ra trong quá 

khứ, nhưng Ta sẽ nói với các con sự thật. Không có cáo buộc trước người khác, Ta đã kêu gọi những 

kẻ giả hình, những kẻ ngoại tình; và những kẻ ác. Sự thật đã bị làm nhục, và điều cần thiết là nó bùng 

nổ, cũng giống như bây giờ, khi sự thật đã bị giấu kín, và do đó phải được đưa lên một lần nữa trước 

mắt con người. (142, 31)  

 

5. Không một lần nào, nhưng nhiều lần và dưới nhiều hình thức khác nhau, Ta đã tuyên bố và đã hứa 

sẽ đến với các môn đệ mới của Ta; Ta đã tiên báo những dấu hiệu rằng sẽ công bố sự ngự đến của Ta; 

những dấu hiệu từ thiên nhiên, diễn biến giữa nhân loại, chiến tranh thế giới và tội lỗi ở độ cao nhất 

của nó. Vì vậy thế giới sẽ không bị bối rối chờ đợi Ta như một người đàn ông, Ta đã làm cho các con 

biết rằng Chúa Kitô sẽ đến trong đám mây, đó là để nói, trong Thần Khí. 

 

6. Lời hứa đó đã được hoàn thành. Đây là Thầy trong Thần Khí, đang nói với thế giới. Đây là Người sở 

hữu hòa bình và vương quốc ánh sáng, đến để đóng một con Tàu khổng lồ, trong đó tất cả mọi người 

đều có thể tìm nơi nương náu và được cứu, như trong lần đầu tiên, khi ông Nô-Ê đã đóng một con 

Tàu khổng lồ để giải cứu hạt giống của con người. (122, 52 - 53)  



7. Hình thức mà Ta đã đến để thể hiện Bản Thân Mình trong thời gian này khác với trong Kỷ Nguyên 

thứ hai, nhưng mục đích của Ta là như nhau: Để cứu nhân loại, tránh xa cơn lốc mà nó gặp phải trên 

đường đi, và từ đó nó đã không thể tự giải thoát. 

 

8. Sự cám dỗ được giải phóng với tất cả sức lực và con người đã rơi xuống như một đứa trẻ bị suy 

yếu, và đã trả những món tiền phạt với giá khủng khiếp, anh ta đã đổ ra hết chén cay đắng, và giữa sự 

bối rối của mình, đã kêu cầu, và Chúa Cha ở cùng với anh ta. 

 

9. Những kẻ lừa đảo vẫn còn trong chén, nhưng Ta sẽ giúp các con chịu được những phiền toái này, 

đó là hậu quả của sự bất tuân của các con. Phúc cho những ai trong các con những người lắng nghe 

Ta, vì các con sẽ mạnh mẽ. Nhưng những người khác sẽ làm gì khi nỗi đau lớn lao đến với họ? Tinh 

thần của họ sẽ ngã quỵ vì thiếu niềm tin không? Lời cầu nguyện của dân Do Thái *) phải cứu họ. (337, 

38)   

 

*) Trong công việc hiện tại, khi Thiên Chúa nói đến Do Thái, hay tinh thần Do Thái, Ngài không đề cập 

đến đất nước của cái tên đó, hay cho dân Do Thái nói chung, nhưng đối với dân mới của Thiên Chúa 

(Xem Chương 39). 

 

10. Ta đến để tìm kiếm các con với tình yêu vô hạn. Ta đã ban tặng tinh thần của các con với rất nhiều 

ân sủng và rất nhiều quà tặng mà Ta không sẵn sàng để mất bất kỳ đứa con nào của Ta. Các con là 

một phần của sự Hiện Hữu của Ta, Thần Khí của Ta; có gì sai trái khi tìm kiếm các con với rất nhiều sự 

háo hức và tình yêu?  

 

11. Khi Ta xuống thế để ban cho các con Lời của Ta, luôn luôn trong số đông có những người tụt lại 

phía sau, và chính họ là những người có nhiều câu hỏi trong lòng nhất. Tuy nhiên, Ta thỏa mãn họ, 

luôn trả lời câu hỏi của họ.   

 

12. Ngày nay, những người tụt lại phía sau yêu cầu cho mục đích đến mới của Ta, và Ta trả lời rằng: 

Mục đích là để cho phép con người trở về với chính mình *) về lại với sự tinh khiết ban đầu của họ. 

(287, 19 - 20) 

 

*) Điều đó có nghĩa là gì: Sử dụng giáo lý thánh thiêng, mà nó được giữ trong lương tâm và được củng 

cố bởi Lời của Thiên Chúa. Điều vô nghĩa là: Con người tạo ra sự cứu rỗi một mình họ. 

 

Loại Bỏ Những Điều Sai Lỗi và Những Sự Thờ Phượng Nông Cạn 

 

13. Kỷ Nguyên thứ ba đã hoàn toàn đến với nhân loại. Gần hai ngàn năm đã trôi qua kể từ khi Ta đã 

đến để trao cho các con Lời của Ta; và Giáo lý đó, mặc dù thời gian đã trôi qua, vẫn chưa được mọi 

người biết đến, vì Ta đã không được yêu mến bởi tất cả con cái Ta; vẫn còn, tất cả thờ phượng Ta, và 

tất cả tìm kiếm một Thần Khí thánh thiện duy nhất, đó là của Ta.  

 

 



Tuy nhiên, Ta không thấy sự hiệp nhất giữa con người, Ta không thấy cùng một đức tin giữa họ, cùng 

phẩm giá, hoặc cùng một tri thức; và vì lý do này mà Ta đến như là Chúa Thánh Thần, để hợp nhất các 

con trong Ta, để hoàn thiện các con với Giáo Lý Chân Thật của Ta, với Lời bất dịch của Ta, và với Luật 

Công lý và tình yêu của Ta. (316, 4)  

 

14. Sự bối rối của tâm trí, sự thiếu đức tin, thiếu ý thức về sự thật là bóng tối của tâm linh và vì thế mà 

nhân loại ngày nay thấy mình bị lạc lối. Những con người bước đi mà không biết hoặc quan tâm đến 

nơi họ đi đã nhân lên như thế nào!  

 

15. Ta đã biết rằng một thời điểm như thế này sẽ phải đến đối với con người: đầy đau đớn, lúng túng, 

không chắc chắn và ngờ vực. Ta đã hứa sẽ đến để cứu các con khỏi bóng tối này, và ở đây các con có 

Ta: Ta là Thần Khí của Sự Thật. Vì mục đích gì các con muốn Ta đến một lần nữa như một con người? 

Các con không nhớ rằng như là một người đàn ông Ta đã chết và đã nói với các con rằng Ta sẽ chờ đợi 

các con trong Vương Quốc của Ta sao? Với điều này Ta đã làm cho các con hiểu rằng tinh thần là vĩnh 

cửu, và bất tử. (99, 7 - 8) 

 

16. Lời của Ta trong thời gian này đến để nhắc nhở các con về quá khứ, để tiết lộ những Mầu Nhiệm 

và tuyên bố rằng nó sẽ đến. Nó sẽ làm thẳng những gì con người đã uốn cong và đã làm cho hư  hỏng, 

vì Ta, ghen tị với sự thật, Ta đến với thanh gươm của sự nhiệt thành và công lý của Ta, để ném xuống 

tất cả những điều gì là sai, để tiêu diệt đạo đức giả và lời nói dối, để trục xuất những người đổi bạc 

khỏi ngôi đền thờ của sự thật một lần nữa. 

 

17. Hiểu rằng các con không cần phải tìm kiếm trong các cuốn sách, những lời chỉ bảo, hoặc các lệnh 

truyền của con người sự thật để đạt được sự cứu rỗi của mình. 

 

18. Tất cả các con sẽ được cứu. Ta không tìm thấy một người vững chắc trên mặt đất. Các con đang bị 

đắm tàu giữa cơn bão ban đêm, trong đó mỗi người chiến đấu cho chính mình mà không nhớ đến anh 

chị em của mình, bởi vì sự sống của chính anh ta đang gặp nguy hiểm.  

 

19. Và Ta nói với các con sự thật: Ta là Đấng Cứu Rỗi duy nhất của các con, Ngài đến  một lần nữa để 

tìm kiếm những người đã bị lạc lối, bởi vì họ đã chia tay từ Tiêu Đề, đó là Lề Luật. Ta đến để chiếu 

sáng đường đi, để các con có thể làm cho đất đai, vùng đất được ban phước đó đang chờ các con, bởi 

vì trong kho tàng vô hạn cho tinh thần được bảo vệ. (252, 37 - 40) 

 

20. Nếu trong thời gian đó sự giải thích sai về các nhiệm vụ thiêng liêng đã được thực hiện trong thời 

gian này, Giáo Lý của Ta đã bị giả mạo, và điều cần thiết là Thầy đến một lần nữa để giúp để rời khỏi 

những sai sót khỏi các con, rất ít người trong số họ tìm được cách để tự giải thoát khỏi những nhầm 

lẫn. 

 

 

 



21. Chắc chắn, từ lúc đó Ta đã hứa rằng Ta sẽ trở lại; nhưng Ta cũng đã nói với các con rằng, Ta đã làm 

như vậy bởi vì Ta biết rằng một ngày sẽ đến khi nhân loại tin rằng chính nó sống trong những Giáo 

Huấn của Ta, sẽ đi xa khỏi chúng, và đây là thời gian mà Ta đã tuyên bố cho sự ngự đến của Ta. (264, 

35 - 36)  

 

22. Trong Kỷ Nguyên thứ hai, Chúa Kitô, giống như Ngài đang nói với các con trong khoảnh khắc này, 

đã được tạo thành con người và đã sống trên trái đất, nhưng bây giờ các con có Ngài trong Thần Khí, 

thực hiện lời hứa của Ngài cho nhân loại, trong một thời gian mới, để mang lại cho các con sự thoải 

mái nhất và ánh sáng của sự thật, làm rõ và giải thích tất cả những gì đã được tiết lộ cho nhân loại. 

(91, 33)  

 

23. Nhân loại đã mất phương hướng, nhưng Ta đã đến để dẫn họ đến với ánh sáng của Chúa Thánh 

Thần, và để họ nhận ra Lời của Ta về bản chất của nó. 

 

24. Theo thời gian, những kinh sách mà các môn đệ của Ta để lại đã bị thay đổi bởi con người, và vì lý 

do đó mà có sự chia rẽ giữa các tôn giáo. Nhưng Ta đã đến để làm rõ tất cả các giáo huấn của Ta để 

hợp nhất nhân loại trong một ánh sáng duy nhất, và một ý chí duy nhất. (361, 28 - 29)  

 

25. Ngày nay, một Kỷ Nguyên mới mở ra cho thế giới mà nhân loại sẽ tìm kiếm tự do hơn cho những 

suy nghĩ của mình, và trong đó họ sẽ đấu tranh để phá vỡ các xiềng xích nô lệ rằng tinh thần của anh 

ta đang kéo anh ta theo. Đó là thời gian mà các con sẽ thấy các dân tộc vượt qua những rào cản của 

chủ nghĩa cuồng tín trong việc tìm kiếm thức ăn thiêng liêng và ánh sáng thực sự. Và Ta nói với các 

con rằng, ngay cả khoảnh khắc đến để trải nghiệm hạnh phúc của việc cảm thấy tự do thiền định, để 

xem xét kỹ lưỡng và thực hành, sẽ không bao giờ tự nguyện trở về với sự giam cầm của mình, vì đôi 

mắt của anh ta sẽ nhìn thấy ánh sáng, và tinh thần của anh ta trong ngây ngất trước những điều mặc 

khải thánh Thiêng. (287, 51)  

 

26. Ta đã biết rằng từ thế hệ này sang thế hệ khác, con người sẽ làm cho Giáo Lý của Ta khó hiểu, pha 

trộn lề luật của Ta và làm sai lệch sự thật; Ta cũng đã biết rằng con người sẽ quên Lời hứa để trở lại 

của Ta, và họ không còn xem tất cả họ đều là anh em với nhau, để giết hại lẫn nhau bằng những cánh 

tay tàn nhẫn, hèn hạ và độc ác nhất. 

 

27. Nhưng thời gian và ngày đã được bổ nhiệm đã đến, và Ta đang ở đây. Đừng phán đoán hình thức 

mà Ta đã chọn để giao tiếp với các con, vì nó không phải là việc của nhân loại để phán xét Ta, nhưng 

Ta là Người phán xét nhân loại, vì đây là thời điểm của sự phán xét.  

 

28. Ta đến để thành lập một vương quốc trong lòng nhân loại, không phải là vương quốc vật chất như 

nhiều người mong đợi, mà là một tinh thần có sức mạnh đến từ tình yêu và công lý, chứ không phải 

từ sức mạnh của thế gian. 

 

 



29. Ta thấy có những người ngạc nhiên khi nghe Ta nói theo cách này, và Ta hỏi họ: Tại sao các con 

phải luôn tưởng tượng Ta bị cướp bằng lụa, vàng và đồ trang sức quý giá? Tại sao trong mọi thời các 

con đã luôn mong muốn Vương quốc của Ta là của thế giới này, khi Ta đã tỏ bày điều trái ngược với 

các con? (279, 61 - 64)  

 

30. Ta đã tiên báo trước cho các con rằng cuộc đấu tranh sẽ trở nên dữ dội, vì mỗi người tin rằng tôn 

giáo của mình là hoàn hảo, và sự tuân thủ của họ với nó là hoàn hảo, nhưng Ta nói với các con rằng, 

nếu điều đó đúng thì Ta sẽ không có lý do gì đến nói chuyện với các con trong thời gian này. 

 

31. Ta đang truyền cảm hứng cho các con một Giáo Lý về cơ bản là tâm linh, vì Ta thấy rằng các quy 

tắc ngoại giáo trong các hình thức thờ phượng của các con và rằng hạt giống xấu của chủ nghĩa cuồng 

tín đã đầu độc các con với sự thiếu hiểu biết và hận thù. 

 

32. Thanh kiếm ánh sáng của Ta ở trong tay Ta, Ta là chiến binh và vị vua phá hủy tất cả những gì đáng 

trách, tất cả những điều xấu xa tồn tại, và tất cả những điều đó là sai. Khi cuộc đấu tranh của Ta kết 

thúc, và trái tim đã học cách đoàn kết để sống và cầu nguyện, ánh mắt của linh hồn các con sẽ khám 

phá ra sự hiện diện của Ta trong ánh sáng vô hạn và hòa bình vĩnh cửu. “Đây là triều đại của Ta, Ta sẽ 

nói với các con. Và Ta là Vua của các con: đó là lý do tại sao Ta tồn tại, và tại sao Ta tạo ra các con: để 

cai trị ”. (279, 72 - 74) 

 

Làm Rõ về Sự Sống Thật 

 

33. Mọi người nên biết rằng, Ta là Cha của mọi sự sáng tạo, và rằng, số phận của tất cả chúng sinh là 

trong Ta; Tuy nhiên, Ta đã không nhận được sự chú ý, cũng như sự tôn kính của họ. Họ tin rằng họ 

cũng là những lãnh chúa, và tin rằng họ có quyền đối với số phận của những người đồng loại của 

mình; tại sao phải cúi đầu trước Mặt Ta? 

 

34. Bằng cách này, có phải con người đã thử nghiệm sự kiên nhẫn của Ta và thách thức công lý của Ta; 

Ta đã ban cho họ thời gian để tìm ra sự thật, nhưng họ không muốn gì từ Ta. Ta đến như Người Cha, 

và đã không được yêu thương; rồi đã đến như Người Thầy, và đã không được hiểu; nhưng, vì nó là 

cần thiết để cứu nhân loại, giờ đây Ta đến như là một Thẩm Phán. Ta biết rằng con người sẽ nổi dậy 

chống lại công lý của Ta, vì họ cũng sẽ không hiểu rằng Ta như là Thẩm Phán, và họ sẽ nói rằng Thiên  

Chúa đã trả thù chính họ. 

 

35. Ta ước muốn tất cả đều hiểu rằng Thiên Chúa không thể có cảm giác trả thù, vì tình yêu của Ngài 

là trọn vẹn; Ngài cũng không thể gửi sự đau khổ đến, chính là các con đã thu hút nó qua tội lỗi của 

mình. Công lý thánh thiêng của Ta vượt trên nỗi đau của các con và thậm chí trên cả cái chết của các 

con. Nỗi đau đớn, chướng ngại vật, thất bại, đây là những thử nghiệm mà con người liên tục tạo ra; và 

như các con sẽ gieo, vì vậy các con sẽ gặt hái. Vì đối với Ta điều đó là đủ trong những khoảnh khắc 

nguy hiểm này, để làm cho ánh sáng của Ta đến với tâm linh của các con, để nó đạt đến sự cứu rỗi của 

nó. (90, 5 - 7) 

 



36. Đó là Thần Khí của sự thật mà đi xuống để làm sáng tỏ những Mầu Nhiệm và tiết lộ cho các con 

những kiến thức cần thiết để tận hưởng sự sống thật; đó là sự an ủi thiêng liêng được đổ ra khi các 

con đau khổ để ban cho các con chứng ngôn rằng, sự phán xét thiêng liêng không phải là hình phạt, 

cũng không phải trả thù, mà là phán xét về tình yêu mang các con đến với ánh sáng, an bình và hạnh 

phúc. (107, 24)  

 

37. Biết rằng đối với những người đến để hiểu và biết một cái gì đó của những gì được dành riêng cho 

những người được nâng lên, ánh sáng đó được tiết lộ không còn có thể bị tách rời khỏi tinh thần của 

mình. Thâm nhập vào những nơi ở vô tận, hoặc quay trở lại trái đất một lần nữa, mà một ngày nào đó 

các con nhận được như một ánh sáng thần thánh, sẽ nảy sinh ở từng bước từ tinh khiết nhất của bản 

thân các con như một món quà, như một thức tỉnh ngọt ngào, hoặc như một bài hát thiên thể, sẽ tràn 

ngập trái tim của các con với  niềm vui, như một khao khát trở về biệt thự tinh thần. Đó là ý nghĩa của 

Giáo Lý của Ta, với những tinh thần trở lại sự sống này. Tinh thần của những người dường như quên 

quá khứ của họ, nhưng trên thực tế không mất đi kiến thức về Giáo Huấn của Ta. 

 

38. Đối với những người nghi ngờ rằng, đó là Lời Thánh Thiêng nói với các con vào lúc này và trong 

hình thức này, Ta nói với các con rằng, nếu các con không muốn cho Ta cái tên đó, không muốn nói lời 

này với Sư Phụ Thiêng liêng, sau đó lấy bản chất của bài học này, phân tích tất cả những suy nghĩ của 

nó, và nếu suy ngẫm về những gì các con đã nghe, các con sẽ đi đến kết luận rằng, nó chứa ánh sáng 

và chân lý cho nhân loại, sau đó coi nó như là một chuẩn mực cho hành động của mình trên trái đất, 

và với nó biến đổi cuộc sống của mình.  

 

39. Ta biết rằng, Ta đang ban cho các con sự khôn ngoan thực sự. Những gì con người tin tưởng, 

không thay đổi một nguyên tử của sự thật của Ta, nhưng nó là cần thiết cho con người để có sự chắc 

chắn về những gì họ tin, những gì họ biết, và những gì họ yêu thương; do đó, trong các biểu lộ của Ta, 

đôi khi Ta đặt bản thân mình ở cấp độ nhân loại, để họ có thể nhận biết Ta. (143, 54 - 56)  

 

40. Khái niệm mà con người có của Ta rất hạn chế, kiến thức của họ về tinh thần rất nhỏ, đức tin của 

họ rất nhỏ. 

 

41. Các tôn giáo đã và đang trong giấc ngủ, giấc ngủ qua nhiều thế kỷ, mà không tiến thêm bước nào, 

và khi họ được đánh thức dậy, nó chỉ là lắc mình trong nội bộ, mà không dám thoát khỏi hàng rào mà 

họ đã tạo ra với truyền thống của họ. 

 

42. Nó sẽ phải là người khiêm tốn, người nghèo, người đơn sơ, và người bị bỏ rơi, những người thoát 

ra khỏi quỹ đạo đó để tìm kiếm ánh sáng của một môi trường tinh khiết của sự thật và sự tiến bộ. 

Chính họ sẽ rung chuông và kêu lên tiếng kêu báo động, khi họ cảm nhận được sự xuất hiện của thời 

điểm của những điều mặc khải mới của Ta, trong Kỷ Nguyên Tâm linh. 

 

43. Nhân loại muốn khám phá Mầu Nhiệm của đời sống thuộc tâm linh; sự tồn tại mà không thể tránh 

khỏi phải được nhập vào, và vì lý do đó mà họ quan tâm để biết. 



44. Con người đặt câu hỏi, cầu xin và xin ánh sáng từ lòng thương xót, bởi vì họ cảm thấy cần phải tự 

chuẩn bị, nhưng mọi câu trả lời họ nhận được đều nói rằng, sự sống thuộc tâm linh là một Mầu Nhiệm 

và cố gắng kéo tấm màn che lại, nó là điều dại dột và bất kính.  

 

45. Ta nói với các con sự Thật, rằng những người khát khao sự thật và ánh sáng sẽ không tìm thấy suối 

nước, mà nước làm dịu cơn khát của họ trên thế giới. Nó sẽ là Ta đổ ra từ trên trời những vùng nước 

của sự khôn ngoan mà các linh hồn mong muốn uống. Ta sẽ đổ nước thật của Ta trên mọi sinh linh, và 

trên mọi tâm trí để những bí ẩn bị hủy diệt, vì Ta nói với các con một lần nữa, rằng Ta không phải là 

người có bí ẩn cho con người, mà là các con tạo ra chúng.   

 

46. Nếu các con thừa nhận rằng, Thiên Chúa là vô hạn, và rằng các con chỉ là những hạt nhỏ, nó là tốt 

mà luôn luôn tồn tại một cái gì đó trong Cha của các con mà các con không bao giờ khám phá ra; 

nhưng các con không biết mình là ai trong cõi đời đời, rằng bản thân các con phải là một bí ẩn không 

thể hiểu được cho chính mình, và rằng các con phải chờ đợi để bước vào đời sống thuộc thần linh để 

biết điều đó; điều đó không được Ta phong chức.  

 

47. Điều đó trong quá khứ các con đã không được nói đến trong hình dạng đó, cũng như các con đã 

không được ban cho cách rộng rãi để đi vào ánh sáng của tri thức tâm linh, là sự thật; nhưng đó là 

trong quá khứ, nhân loại đã không trải nghiệm nhu cầu cấp bách để biết rằng, bây giờ nó cảm thấy, 

cũng không thể có tinh thần hay tâm trí để hiểu. Nếu các con luôn luôn đang tìm kiếm và khuấy động, 

nó là sự tò mò hơn là từ một cơn khát thực sự cho ánh sáng.  

 

48. Vì vậy, con người tìm thấy con đường dẫn họ đến ánh sáng đó, và được chuẩn bị đón nhận những 

dòng nước từ suối nước của sự sống và sự khôn ngoan, trước hết họ sẽ phải bỏ qua một bên tất cả sự 

thờ phượng bên ngoài, và xóa bỏ tất cả sự cuồng tín trong lòng họ. Một khi các con bắt đầu cảm thấy 

trong lòng sự hiện diện sống động và mạnh mẽ của Thiên Chúa, các con sẽ cảm thấy thoát khỏi phần 

bên  trong nhất của bản thể mình, một lời nguyện mới, bộc phát, tràn đầy cảm xúc và chân thành, 

hoàn toàn nâng cao và dịu dàng, lời nguyện thật sự được bày tỏ bởi thần khí.    

 

49. Đó sẽ là khởi đầu của sự nâng cao của các con hướng tới ánh sáng, bước đầu tiên trên con đường 

tới tâm linh. Nếu thần khí có thể tiết lộ cho con người lời cầu nguyện thật sự, nó cũng có thể tiết lộ 

cho anh ta tất cả những món quà mà anh ta sở hữu, cũng như cách để phát triển và truyền đạt chúng 

cho con đường của tình yêu. (315, 66 - 75) 

 

50. Các con có thể tìm thấy trong biểu hiện của Ta những giáo lý tương tự, như trong Kỷ Nguyên thứ 

hai; nhưng trong thời đại này, Ta đã đi với ánh sáng của Chúa Thánh Thần của Ta, để tiết lộ cho các 

con những điều không thể hiểu được, và trong giao tiếp từ tinh thần đến Thần Khí, Ta sẽ tiếp tục tiết 

lộ những bài học mới và rất tuyệt vời. Ta sẽ ban cho các con để biết tất cả nội dung của Ấn Thứ Sáu 

trong giai đoạn mặc khải này, để các con có thể chuẩn bị cho thời gian khi Ta mở Dấu Ấn Thứ Bảy.  

 

 

 



Và thế là các con sẽ bắt đầu biết cái không thể hiểu được, và vì thế các con sẽ thấy rằng thung lũng 

tâm linh là nơi ở của tất cả các thần linh, dinh thự vô hạn và kỳ diệu đang chờ các con ở bên ngoài, nơi 

các con sẽ nhận được phần thưởng cho những tác phẩm mà các con đã may với tình yêu và lòng bác 

ái trong số các anh chị em của mình. (316, 16) 

 

Sự Phát Triển Tâm Linh, và Sự Cứu Rỗi của Nhân Loại 

 

51. Ta không ban giáo huấn của Ta cho các con như một sự kiềm chế về mặt đạo đức cho cơ thể, 

nhưng với nó các con có thể đạt được độ cao lớn đối với sự hoàn hảo về phần tâm linh của mình. 

 

52. Ta không đến để tạo ra một tôn giáo mới giữa các con; Giáo lý này không đến để phủ nhận các tôn 

giáo hiện tại, khi chúng được dựa trên sự thật của Ta. Đây là  thông điệp của tình yêu Thánh thiêng 

cho tất cả, một lời kêu gọi cho tất cả các tổ chức. Anh ta, người hiểu rõ mục đích Thánh thiêng và tuân 

theo các giới Luật của Ta, sẽ cảm thấy được hướng dẫn về sự tiến bộ và sự nâng cao tinh thần của 

mình.  

 

53. Trong khi con người không hiểu được phần tâm linh mà anh ta phải có trong cuộc sống của mình, 

bình an sẽ rất xa khỏi thực tại trên thế giới; Mặt khác, người tuân thủ luật pháp của Ta về tình yêu sẽ 

không sợ cái chết hay sự phán xét đang chờ đợi tinh thần của mình. Các con nên biết rằng, sẽ không 

có, cho đến khi cái chết đến với các con rằng, Chúa Cha sẽ phán xét các con, nhưng sự phán xét bắt 

đầu ngay sau khi các con nhận thức được hành động của mình, và cảm nhận lời kêu gọi trong lương 

tâm của mình. Sự phán xét của Ta luôn ở trên các con. Ở mỗi bước, có thể là trong sự tồn tại của con 

người hoặc trong đời sống tâm linh của các con, các con phải chịu sự phán xét của Ta, nhưng ở đây 

trên thế giới, trong khi trong xác thịt, tinh thần trở nên không nhạy cảm và điếc với những lời kêu gọi 

của lương tâm. (23, 12 - 13)  

 

54. Ta đã không đến với những điều mặc khải này chỉ để mang lại cho các con sự bình an của thế giới, 

và làm cho sự đau khổ của các con nhẹ nhàng hơn với nhựa thơm của trái đất. Ta đã đến với biểu 

hiện này, để cung cấp cho các con những bài học tuyệt vời, nói về sự tiến hóa tâm linh của các con, 

nếu Ta chỉ đến để cung cấp cho các con của cải của thế giới, thực sự Ta nói với các con: rằng nó sẽ có 

đủ để giao phó các con cho các nhà khoa học, những người mà Ta đã soi sáng bằng trực giác, tiết lộ 

cho họ những bí mật của Thiên nhiên, để từ đó các con có thể lấy những nhựa thơm để tự chữa lành 

những căn bệnh của cơ thể mình.  

 

55. Công việc của Ta đến để cho các con thấy những chân trời rộng hơn, vượt ra ngoài những hành 

tinh của hành tinh của mình, với vô số thế giới xung quanh các con; chân trời vô tận cho các con thấy 

con đường đến cõi đời đời thuộc về các con. (311, 13 - 14) 

 

56. Học thuyết tâm linh của Ta mang ra nhiều kết thúc khác nhau, hoặc những sứ vụ: Một là an ủi tinh 

thần lưu vong, làm cho nó hiểu rằng Thiên Chúa đã hình thành nó và chờ đợi cho nó vĩnh viễn trong 

Vương quốc Hòa bình của anh ta; mặt khác là để làm cho anh ta biết có bao nhiêu quà tặng và tài 

năng anh ta có sẵn để đạt được sự cứu rỗi và độ cao, hoặc sự hoàn hảo. 



57. Lời này mang thông điệp tâm linh, để mở mắt của con người, để họ nhìn trực tiếp vào thực tại mà 

họ nghĩ rằng họ chỉ tìm những gì họ nhìn thấy, trong những gì họ chạm vào, hoặc trong những gì họ có 

thể chứng minh với khoa học của con người, mà không nhận ra rằng họ đang đặt tên là "thực tại" mà 

nó là tạm thời, và bỏ qua hoặc phủ nhận "sự vĩnh cửu" nơi thực tại thực sự tồn tại. 

 

58. Hãy để thông điệp này đi từ quốc gia này sang quốc gia khác, từ nhà này sang nhà khác, để hạt 

giống của ánh sáng, sự thoải mái và bình an, để con người dừng lại một chút và thừa nhận tinh thần 

của họ là một sự đình chiến, không thể thiếu để chiêm ngưỡng và nhớ rằng, bất kỳ khoảnh khắc nào 

cũng có thể là sự trở về với thung lũng tâm linh, và từ những công việc của anh ta và từ những gì anh 

ta đã may trên thế gian, phụ thuộc vào hoa quả mà anh ta sẽ thu hoạch khi anh ta bước vào đời sống 

thuộc tâm linh. (322, 44 - 46) 


