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Ảnh Hưởng và Ý Nghĩa của Những Giáo Huấn Tâm Linh 
 
Những điều mặc khải của Chúa Giêsu Kitô 
 

Kết Quả của Những Điều Mặc Khải 

 

Vì vậy, Đức Chúa phán: 

 

1. Ở đây, trước Lời này, không có người đàn ông nào không run rẩy cả bên trong và bên ngoài con 

người mình, đó là nói về tinh thần và thể xác. Ở đây, khi lắng nghe Ta là khi mỗi người nghĩ về sự 

sống, về cái chết, về Công lý Thánh Thiêng, về sự vĩnh cửu, về đời sống tâm linh và về thiện và ác.  

 

2. Đây là nơi mà khi nghe giọng nói của Ta, mỗi người đều cảm thấy trong mình sự hiện diện của linh 

hồn mình và nhớ lại từ đâu anh ta đến. 

 

3. Lắng nghe Ta, mỗi người cảm nhận về những khoảnh khắc được xác định với tất cả những người 

bạn của mình, nhận ra ở nơi sâu thẳm của họ như anh chị em thực sự của mình. Anh chị em trong cõi 

vĩnh hằng, gần gũi hơn những người chỉ sống bằng xác phàm, vì đó là nhất thời trên trái đất. 

 

4. Không có người đàn ông hay phụ nữ nào nghe thấy Ta không cảm nhận được ánh mắt của Ta đối 

với họ, và vì vậy không ai dám che giấu hay tiêu tan khỏi Ta những khuyết điểm của họ; và Ta chỉ ra 

chúng, nhưng không công khai, vì Ta là Thẩm Phán không bao giờ công khai làm ai xấu hổ. 

 

5. Ta nói với các con rằng, trong số các con, Ta đã phát hiện ra ngoại tình, tội giết những đứa trẻ trong 

vòng một năm sinh, cướp bóc, tệ nạn và khiếm khuyết, giống như bệnh phong trên tinh thần của anh 

ta, kẻ đã phạm tội. Nhưng Ta không đến chỉ để chứng minh cho các con thấy sự thật của Lời Ta, bằng 

cách chứng minh rằng, Ta có thể khám phá những thất bại của trái tim mình. Ta muốn cho các con 

thấy sức mạnh của những bài học của Ta, giang rộng vòng tay cho các con để đánh bại sự dữ và sự 

cám dỗ, chỉ cho các con cách để đạt được sự tái sinh, thức tỉnh trong sự khao khát của các con cho tất 

cả những gì tốt đẹp, được nâng cao và tinh khiết; và một sự hồi sinh tuyệt đối cho tất cả những gì là 

vô thức, tất cả những gì là sai và cho tất cả những gì là xấu cho tinh thần. (145, 65 - 68) 

 

6. Hôm nay các con vẫn sống những ngày bị che khuất trước ánh sáng; Tuy nhiên, ánh sáng đó, tận 

dụng những điểm nhỏ rõ ràng trên bầu trời nhiều mây, chiếu xuyên qua những tia sáng ngắn đến một 

số điểm trên trái đất, chạm vào trái tim và rung chuyển và đánh thức các linh hồn.  

 

7. Tất cả những gì đã bị ngạc nhiên bởi ánh sáng này đã dừng lại trên lối đi của họ để hỏi: Ngài là ai? 

Và Ta đã trả lời: Ta là Ánh Sáng của thế gian; Ta là Ánh Sáng của sự Vĩnh Hằng, Ta là Sự Thật và Tình 

Yêu. Ta là Ngài, Đấng đã hứa sẽ trở lại để nói chuyện với các con; Người mà họ đã nói là Ngôi Lời của 

Đức Chúa Trời. 

 



8. Giống như Saolê trên đường đến Đamas, họ đã bị làm nhục, tất cả tánh ngạo mạn của họ đã bị 

đánh gục, niềm kiêu hãnh của họ, và khiêm nhường cúi mặt xuống để nói trong lòng mình: lạy Cha của 

con, lạy Chúa xin tha thứ cho con, bây giờ con hiểu rằng con không biết mình đã bách hại Chúa.” 

 

9. Từ lúc đó, lòng dạ của những người đó đã trở nên nhỏ bé như những bông hoa nhỏ, vì trong Kỷ 

Nguyên thứ ba cho đến giây phút này hình như đã chưa xuất hiện cấp độ bách hại giữa các môn đệ, 

một tông đồ của Ta như vậy, sau này chỉ yêu mến Ta với cường độ như thế. (279, 21 - 24)  

 

10. Các tôn giáo ngủ giấc ngủ của nhiều thế kỷ của thói quen và trì trệ, trong khi sự thật đã vẫn bị giấu 

kín. Nhưng những người biết các điều răn của Đức Gia-vê và những Lời của Thầy Chí Thánh sẽ phải 

nhận ra trong giọng nói này nói với các con bây giờ, tiếng nói của Thần Khí Sự Thật, đã hứa cho những 

thời điểm này. (92, 71) 

 

11. Ta biết rằng, nhiều người sẽ cảm thấy bị làm nhục khi nghe từ này, nhưng những người đó sẽ là 

những kẻ trong sự nhầm lẫn của họ, không muốn nhận ra rằng trong con người tồn tại, ngoài bản chất 

con người của anh ta, một phần thuộc về tâm linh; hoặc họ, những người tin vào tinh thần con người, 

nhưng gắn liền với thói quen của truyền thống và tín ngưỡng của họ, phủ nhận sự tồn tại của một con 

đường tiến hóa vô hạn cho tinh thần. (305, 65) 

 

12. Những lời này Ta sẽ để lại bằng văn bản, và chúng sẽ đến với các môn đệ của Ta trong tương lai, 

và khi họ nghiên cứu chúng, họ sẽ tìm thấy mình tươi mới, còn sống và tinh thần của họ sẽ run rẩy vì 

vui sướng khi cảm thấy Thầy nói với họ ngay lúc đó 

 

13. Các con có tin rằng tất cả những gì Ta đã nói với các con sẽ chỉ dành cho những người đã lắng 

nghe Ta không? Không, những người yêu dấu, với Lời của Ta, Ta đang nói với những người có mặt và 

những người vắng mặt; cho những người của ngày hôm nay, ngày mai và mọi thời đại; cho những 

người đã chết, cho những người sống và cho những người chưa được sinh ra. (97, 45 - 46)  

 

Hy Vọng và Sự Hiểu Biết về Từ Mới 

 

14. Ta là Ngôi Lời của Tình Yêu để an ủi những người đau khổ, những người gặp khó khăn, những 

người khóc lóc, những kẻ tội lỗi và anh ta hoặc cô ta đã tìm kiếm Ta. Và Lời của Ta trong những trái 

tim đó là dòng sông nơi họ làm dịu cơn khát và tẩy sạch tạp chất, cũng là con đường dẫn đến nơi ở 

vĩnh viễn của sự nghỉ ngơi và bình an. 

 

15. Làm thế nào các con có thể tưởng tượng rằng cuộc đấu tranh của cuộc sống, sự hy sinh, thăng 

trầm và thử thách của nó kết thúc bằng cái chết mà không tìm thấy một  phần thưởng nào trong cõi 

vĩnh hằng? Do đó, lề Luật của Ta và Giáo Lý của Ta với những tiết lộ và lời hứa của nó là dành cho trái 

tim của các con động lực, sự vuốt ve và sự cân bằng của cuộc hành trình cuộc sống này. Chỉ khi các 

con khởi hành từ những lời dạy của Ta, các con mới cảm thấy đói và yếu. (229, 3 - 4) 

 



16. Trong tình yêu Thiêng Liêng của Ta dành cho những sinh linh này, Ta đã cho phép họ xem xét kỹ 

lưỡng các tác phẩm của Ta và lấy từ tất cả những gì đã được tạo ra, để không ai có động lực để nói 

rằng Thiên Chúa bất công, vì Ngài che giấu sự khôn ngoan khỏi con cái của Mình. 

 

17. Mặc dù Ta đã hình thành các con và đã ban cho các con món quà của ý chí tự do, Ta đã tôn trọng 

nó, mặc dù thực tế là con người, đang lạm dụng sự tự do đó, đã xúc phạm Ta và đã làm ô uế Luật của 

Ta.   

 

18. Hôm nay Ta đến để làm cho các con cảm nhận sự vuốt ve của sự tha thứ của Ta, chiếu sáng tinh 

thần của các con bằng ánh sáng của trí tuệ của Ta, để từng đứa con của Ta trở lại con đường của sự 

thật.  

 

19. Thần Khí của Sự Thật, là ánh sáng của Ta, tỏa sáng trong lương tâm, bởi vì các con thấy mình trong 

thời gian được báo trước, trong đó mọi Mầu Nhiệm sẽ được giải thích, để các con có thể hiểu rằng 

cho đến bây giờ vẫn chưa được giải thích như nó nên được. (104, 9 - 10)  

 

20. Ta đã đến để giao tiếp tại điểm này trên trái đất, và Ta sẽ để lại Lời của Ta như một món quà cho 

tất cả mọi người; món quà này sẽ xóa đi sự nghèo đói tinh thần khỏi nhân loại. (95, 58) 

 

21. Ta sẽ truyền cảm hứng trong tất cả các hình thức tôn thờ Thiên Chúa thực sự cũng như cách sống 

theo luật Thiên Chúa, mà sự hoàn thành của chúng là điều duy nhất mà Thiên Chúa sẽ nhận ra trong 

mỗi các con.  

 

22. Cuối cùng, ôi nhân loại, các con sẽ biết nội dung và bản chất của Lời của Ta. Sau đó, các con sẽ 

thấy rằng Giáo Lý của Ta không chỉ là giọng nói Thiêng Liêng nói với con người, mà còn là biểu hiện 

của tất cả các linh hồn.  

 

23. Lời của Ta là tiếng nói khích lệ, đó là tiếng kêu của tự do và là mỏ neo của sự cứu rỗi. (281, 13 - 15) 

 

Sức Mạnh của Lời của Thiên Chúa 

 

24. Giáo Lý của Ta phát triển con người về mọi mặt; nó kích thích và đánh thức trái tim anh ta, đánh 

thức và đào sâu tâm trí anh ta, hoàn thiện và nâng cao tinh thần của anh ta. 

 

25. Thực hiện một nghiên cứu sâu sắc về Giáo Lý của Ta, để cho phép các con hiểu đúng cách thực 

hành những giáo huấn của Ta để sự phát triển của các con được hài hòa; để các con không phát triển 

tâm trí một mình mà không quan tâm đến những lý tưởng của tinh thần mà các con nên khuyến 

khích.   

 

26. Tất cả những tiềm năng của bản thể các con có thể tìm thấy trong Lời của Ta con đường phát sang, 

mà chúng có thể phát triển và hoàn thiện bản thân vô hạn. (176, 25 - 27)  

 



27. Giáo Lý của Ta về cơ bản là tâm linh, nó là ánh sáng và sức mạnh giáng xuống và thâm nhập vào 

tinh thần của các con để làm cho nó chiến thắng trong cuộc chiến chống lại sự dữ. Lời của Ta không 

chỉ đơn thuần là để giải trí của lỗ tai; đó là ánh sáng của tinh thần.  

 

28. Các con có muốn nghe Ta với tinh thần, đó là tinh thần được duy trì và tận dụng lợi thế của bản 

chất của giáo huấn này không? Làm sạch trái tim của mình, làm sạch tâm trí của mình, và để cho 

lương tâm của các con là kim chỉ nam của mình. Các con sẽ thấy sau đó như thế nào trong bản thể 

mình, sẽ bắt đầu có một sự biến đổi, không chỉ về tinh thần, mà còn về đạo đức và thể xác. Độ cao mà 

tinh thần đạt được với kiến thức, sự sạch sẽ mà nó đạt được, được phản ánh trong tình cảm của trái 

tim và sức khỏe của cơ thể. 

 

29. Niềm đam mê sẽ trở nên yếu hơn, tệ nạn sẽ bắt đầu biến mất, và sự cuồng tín và thiếu hiểu biết 

sẽ nhường chỗ cho đức tin thực sự và kiến thức sâu sắc về Luật của Ta. (284, 21 - 23)  

 

30. Giáo Lý này, được biết đến bởi một số ít người, và chưa được biết đến bởi nhân loại [nói chung], 

sẽ sớm trở thành một sự cân bằng đối với tất cả những người đau khổ, để đưa ra sự an ủi, niềm tin 

tốt lành, phân tán bóng tối và hy vọng khắc sâu. Nó sẽ nâng các con lên trên tội lỗi, đau khổ, đau đớn 

và cái chết. 

 

31. Không có cách nào khác, vì chính Ta, Bác sĩ siêu phàm, Đấng an ủi đã hứa, Người đã đến để tiết lộ 

cho các con. (295, 30 - 31) 

 

32. Khi các con đã được tâm linh hóa, và các con thấy mình với những người đau khổ và tuyệt vọng, 

bởi vì họ không thể có thứ mà họ mong muốn trên thế giới, các con sẽ thấy chủ nghĩa duy vật của họ 

tương phản với sự nâng cao của các môn đệ của Ta, sự phù hợp của họ sẽ rất lớn , bởi vì tham vọng 

và khao khát của họ sẽ cao quí, dựa trên niềm tin chắc chắn rằng trong cuộc sống này tất cả chỉ là tạm 

thời. 

 

33. Các môn đệ của Ta sẽ nói chuyện với thế giới bằng những ví dụ về tâm linh, thông qua một cuộc 

sống đấu tranh để đưa tinh thần đến gần với Thiên Tính, thay vì bị xiềng xích vào sự giàu có giả tạo 

của thế giới. 

 

34. Ta biết rằng những người theo chủ nghĩa duy vật trong thời gian tới sẽ bị tai tiếng khi nghe Giáo Lý 

này, nhưng lương tâm của họ sẽ nói với họ rằng Lời của Ta chỉ nói lên sự thật. (275, 5 - 7) 

 

35. Trên hành trình vĩ đại đang chờ đợi các con, Ta sẽ là Cyrenaica của các con  

[Ông Simon của thành Cyrene Hy-Lạp đã giúp Chúa Giêsu vác thập giá đến đồi Canvê].  

Giáo Lý của Ta sẽ gây ra những cuộc cách mạng lớn trên thế giới; sẽ có những biến đổi lớn trong 

phong tục và ý tưởng, và thậm chí trong thiên nhiên cũng sẽ có những thay đổi. Tất cả những điều này 

sẽ báo hiệu sự khởi đầu của Kỷ Nguyên mới cho nhân loại, và những linh hồn trong một thời gian 

ngắn Ta gửi đến trái đất, sẽ nói về những lời tiên tri này để giúp phục hồi và nâng cao thế giới này, giải 

thích Lời của Ta và phân tích các sự kiện. (216, 27) 



36. Kỷ Nguyên thứ ba này là thời gian phục sinh. Các linh hồn dường như đã chết, và các xác chết của 

họ; nhưng Thầy đã đến trước họ, Người có Lời của sự sống nói với họ, nói rằng: Chỗi dậy, và vươn lên 

ánh sáng để tự do. 

 

37. Người nào mở mắt ra cho sự thật biết cách nâng cao cuộc sống của anh ta, công việc và tình cảm 

của anh ta dành cho anh em mình, sẽ không còn nhìn thế giới này như một thung lũng nước mắt và sự 

chuộc tội, vì anh ta sẽ bắt đầu để cảm nhận niềm vui của sự bình yên thực sự đến từ sự thanh thản. 

 

38. Trạng thái nâng cao trong cuộc sống này sẽ là sự phản ánh của bình an và ánh sáng hoàn hảo mà 

tinh thần sẽ được tận hưởng trong những lâu đài tốt hơn, nơi Ta sẽ nhận được họ và trao cho họ sự 

hiếu khách xứng đáng với công lao của họ. (286, 13) 

 

Phản Ứng của các Nhà Thần Học và Thuyết Duy Vật 

 

39. Đừng bị làm phiền khi họ nói với các con rằng Người đã nói chuyện với các con trong giai đoạn này 

là nhất thời, và điều đó đã được báo trước rằng anh ta cũng sẽ thực hiện phép lạ, mà sẽ gây phiền 

nhiễu và nhầm lẫn với những người được chọn. Ta thực sự nói với các con rằng, nhiều người nghĩ 

theo cách đó về biểu hiện của Ta sẽ là những người thực sự phục vụ cho sự dữ và trong bóng tối, mặc 

dù đôi môi của họ cố gắng đảm bảo rằng họ luôn truyền bá sự thật.   

 

40. Đừng quên rằng cây được biết đến bởi trái của nó, và Ta nói với các con: Trái cây là Lời này đã 

rung động qua các khoa của những người phát ngôn, đàn ông và phụ nữ có trái tim đơn sơ này. Bằng 

những thành quả và tiến bộ tâm linh của những người đã nếm thử, nhân loại sẽ nhận ra Ta là Cây.  

 

41. Giáo Lý tâm linh, Ba ngôi, Thánh Mẫu sẽ được lan truyền, gây ra một báo động thực sự trong số 

nhiều người tin rằng, họ đã nghiên cứu và hiểu những bài học mà họ đã nhận được trước đây từ Chúa 

Cha, đã trở nên tự phụ với kiến thức về triết học và khoa học của họ, không biết về sự tiến hóa tâm 

linh mà nhân loại đã đạt tới. 

 

42. “Trên Sự thức tỉnh khỏi sự thờ ơ của mình, họ sẽ nhận thức được cách thức mà tinh thần của con 

người nghĩ và cảm nhận ngày nay; họ sẽ vượt qua những kẻ vô cảm chống lại những gì họ gọi là ý 

tưởng mới, và họ sẽ tuyên bố rằng phong trào này đang bị xúi giục bởi Phản kitô.” 

 

43. Sau đó, họ sẽ quay trở lại với Kinh thánh, những lời tiên tri và Lời mà Ta đã ban cho các con trong 

Kỷ Nguyên thứ hai, để cố gắng chống lại biểu hiện mới của Ta, những bài học mới của Ta và tất cả 

những gì Ta đã hứa và hôm nay Ta đang thực hiện. 

 

44. Qua đôi môi của các môn đệ của Ta và bằng các bài viết, Lời của Ta sẽ đến được ngay cả những 

người không thừa nhận gì ngoài vật chất, hoặc từ kiến thức và khái niệm của họ mà họ đã chấp nhận, 

và họ sẽ gọi Ta là Thiên Chúa giả vì đã mang đến cho các con Lời này. 

 



45. Nhưng khi các con nghe điều này, ngay cả khi trái tim các con cảm thấy bị tổn thương, đức tin của 

các con sẽ không phải chịu bất kỳ sự nản lòng nào, nhớ lại với cảm xúc rằng, Thầy của các con đã 

thông báo cho các con và củng cố các con bằng Lời của Ngài, để chống lại những thử thách đó. 

 

46. Mặt khác, Ta nói rằng, ngay cả khi các con tìm thấy sự giả dối, giả hình, mê tín dị đoan, cuồng tín 

tôn giáo và thờ ngẫu tượng, đừng phán xét bất cứ ai vì lỗi của anh ta; hướng dẫn họ bằng Lời của Ta 

và để lại nguyên nhân cho Ta, vì Ta là người duy nhất phán xét các con và ai biết ai là Thiên Chúa giả, 

Chúa Kitô giả, tông đồ bất chính, người Pharisiêu đạo đức giả. (27, 32 - 35)  

 

47. Cuộc chiến của các ý tưởng, tín ngưỡng, tôn giáo, giáo lý, triết học, lý thuyết và khoa học, sẽ đến, 

và Danh Ta và Giáo Lý của Ta sẽ ở trong mỗi miệng. Sự ngự đến mới của Ta sẽ được tranh luận và 

phán xét, và từ đó sẽ nảy sinh những tín đồ vĩ đại, tuyên bố rằng Chúa Kitô đã trở lại giữa loài người. 

Vào những lúc đó, từ vô hạn, Ta sẽ khuyến khích những trái tim đó, và thực hiện những điều phi 

thường nơi họ, đi qua để củng cố đức tin của họ. (146, 8) 

Kết Quả của Thuyết Tâm Linh 

 

48. Ánh sáng của Ta, khi được truyền bá khắp vũ trụ, đã bắt nguồn cho việc tìm kiếm chân lý của Ta 

trong tất cả các học thuyết, và đó là lý do cho việc định vị con người theo những niềm tin khác nhau 

của họ.  

 

49. Đó là sự hoàn thành của những gì đã được tiên báo. Ai là người mang sự thật? Ai, trong bộ phẩm 

phục của một con chiên, giấu mình trong một con sói hung dữ? Ai là kẻ bởi bộ phẩm phục sạch đảm 

bảo sự tinh khiết tuyệt đối bên trong?  

 

50. Các con phải thực hành Tâm linh để tìm ra sự thật của Ta, vì nhân loại đã chia thành nhiều niềm 

tin và ý tưởng như sự tiến hóa đã có trong tâm trí của con người. 

 

51. Và như vậy các giáo phái và tôn giáo đã được hình thành, và sẽ rất khó để các con đánh giá sự thật 

tồn tại trong mỗi người. 

 

52. Giáo Lý của Ta soi sáng những suy nghĩ và ý tưởng của con người, và dần dần sẽ hiểu được cơ sở 

để hoàn thiện các tác phẩm của mình, hướng họ qua một lối đi hoàn hảo và cao hơn. 

 

53. Thời điểm sẽ đến khi mọi giáo phái và tôn giáo sẽ xem xét kỹ lưỡng, để tìm ra thứ thuộc về công 

việc của Ta; nhưng để tìm thấy kho báu này, điều cần thiết là họ phải nâng cao tinh thần và nghe theo 

tiếng nói của lương tâm. (363, 4 - 8 và 29)  

 

54. Nhiều tôn giáo tồn tại trên trái đất này, nhưng không ai trong số họ sẽ hợp nhất con người, cũng 

như không thể làm cho họ yêu nhau. Nó sẽ là Giáo Lý tâm linh của Ta thực hiện công việc này. Trong 

nỗ lực vô ích, thế giới sẽ phản đối sự tiến bộ của ánh sáng này. 

 



55. Khi cuộc đàn áp các môn đệ của Ta ở mức độ mạnh nhất, các yếu tố sẽ được xả ra, nhưng sẽ được 

làm dịu bằng lời cầu nguyện của những người lao động này, để nhân loại có thể thấy một ví dụ về sức 

mạnh mà Ta đã ban cho họ. (243, 30) 

 

56. Thế giới sẽ run rẩy khi Lời của Ta được nghe trong các quốc gia, vì tinh thần của nhân loại được 

chuẩn bị cho sự mặc khải này sẽ rung động với niềm vui và đồng thời sợ hãi; sau đó để anh ta, người 

muốn biết sự thật, giải thoát bản thân khỏi sự nô lệ của những ý tưởng duy vật của anh ta, và tái tạo 

lại bản thân trước những chân trời rực rỡ sẽ được đưa ra trước mắt anh ta. Nhưng hãy để những 

người kiên trì che giấu và cuộc đấu tranh chống lại ánh sáng vẫn được tự do làm điều đó. 

 

57. Việc chuyển đổi sang tâm linh sẽ mang lại tình bạn và tình yêu anh em giữa các quốc gia, nhưng 

điều cần thiết là các con phải chuẩn bị, cho cuộc thi sẽ rất tuyệt vời. Nếu con người trỗi dậy trong các 

cuộc chiến tranh, không phải vì đây là Thánh Ý của Ta, mà vì họ đã chưa hiểu lề Luật của Thiên Chúa. 

(249, 47 - 48)  

 

58. Thời điểm phán xét toàn cầu đã đến, và Ta sẽ phán xét tất cả các công trình, và tất cả các tôn giáo. 

Từ tinh thần của con người, một tiếng kêu sẽ trỗi dậy, vì tất cả những gì sai lầm sẽ bị khám phá, sự 

thật sẽ tỏa sáng một mình; sự thức tỉnh sẽ ở giữa con người, và sau đó, người ta sẽ thưa với Ta: ‘lạy 

Cha, hãy ban cho chúng con sự hỗ trợ của Ngài, ban cho chúng con một ánh sáng thực sự, để hướng 

dẫn chúng con.’ Và ánh sáng và sự hỗ trợ đó sẽ là Giáo Lý của Chúa Thánh Thần, giáo huấn mà Ta đã 

ban cho các con, mà cũng thuộc về họ, và đối với tất cả, vì Ta là Cha của một và tất cả. (347, 27) 

 

Tầm Quan Trọng của Sự Mặc Khải Mới 

 

59. Về ngoại hình, điều mặc khải này không có gì to lớn, nhưng các con sẽ thấy tầm quan trọng của nó 

giữa nhân loại. 

 

60. Giữa những người này có các môn đệ thuộc mọi loại; một số người có một cái nhìn thoáng nhiều 

tác phẩm này, và thấy trước sự hỗn loạn rằng, sự xuất hiện của nó sẽ gây ra trên thế giới, những 

người khác hài lòng tin rằng, đây là một con đường tốt và có những người khác không thể nhận ra sự 

vĩ đại của Giáo Lý này, và nghi ngờ chiến thắng của nó và sự thành lập của nó trong trái tim của con 

người. Ta nói với các con rằng, đó là một viên ngọc quý mà Ta đã giao phó cho các con, Người có tia 

lửa Thần Thánh mà các con không muốn thấy, vì các con chưa phân tích giáo huấn của Ta. 

 

61. Đừng quên rằng trong thời gian đó, Lời của Chúa Kitô đã bị nghi ngờ, vì con người đã dừng lại để 

phán xét nguồn gốc của nó và trang phục của Chúa Giêsu; và khi đã phát hiện ra rằng Con Trai của 

một chú Thợ Mộc và một người Phụ Nữ khiêm nhường ở thành Nazareth, Người sau này sẽ nuôi một 

nhóm ngư dân Galilê nghèo, để thuyết giảng một Giáo Lý có vẻ xa lạ với họ, họ đã không thể tin rằng 

Vị Du Khách này, Người đi từ thị trấn này sang thị trấn khác, đang tỏ ra sự khiêm nhường trong trang 

phục của Ông, là vị Vua mà Thiên Chúa đã hứa với dân Do Thái. 

 



62. Ta đưa ra những lời giải thích này cho các con, bởi vì con người được ban cho việc tìm kiếm sự 

sáng ngời bên ngoài làm rối loạn các giác quan, để tin vào sự vĩ đại của những gì nên được nhìn thấy 

và cảm nhận chỉ với tinh thần. 

 

63. Ta đã phải đổ Máu, đã từ bỏ Mạng Sống của Mình và đã sống lại để con người sẽ mở mắt họ ra. 

Bây giờ từ cốc nào các con muốn Thần Khí của Ta uống để các con tin Ta? Hỡi nhân loại, có sự gì Ta sẽ 

không làm để thấy các con được cứu không? (89, 68 - 69; và 71 - 73)  

 

64. Ai đến để nói rằng Giáo Lý của Ta là một mối nguy hiểm đối với sự tiến bộ vật chất của loài người, 

đó là phạm phải một lỗi nghiêm trọng; Ta, bậc Thầy của các thầy, đến để dạy cho nhân loại con đường 

tiến hóa và tiến bộ thực sự của họ. Lời của Ta không chỉ nói với tinh thần, mà còn nói với tâm trí, lý trí 

và thậm chí là rất nhạy cảm. Giáo Lý của Ta không chỉ truyền cảm hứng cho các con và cho các con 

thấy đời sống tinh thần, mà còn mang lại ánh sáng cho tất cả các ngành khoa học và trong mọi lĩnh 

vực, vì Giáo Lý của Ta không giới hạn trong việc gửi tất cả tinh thần về biệt thự ngoài  sự tồn tại này, 

mà còn đến trái tim của con người để truyền cảm hứng cho anh ta, để sống một cuộc sống dễ chịu, 

xứng đáng và hữu ích trên hành tinh này. (173, 44) 

 

65. Kỷ Nguyên thứ ba, nơi các con đang sống, là thời gian làm sáng tỏ những Mầu Nhiệm vĩ đại. Người 

khôn ngoan và các nhà Thần Học sẽ phải sửa chữa kiến thức của họ khi đối mặt với Sự Thật mà Ta 

đang tiết lộ cho các con. 

 

66. Đây là lúc con người sẽ mở mắt để cảm nhận ánh sáng của trí tuệ của Ta, vì ánh sáng đã làm cho 

Giáo Lý sẽ phục sinh về tâm linh anh ta với sự sống thật. (290, 51 - 52) 

 

67. Con người sẽ cố gắng chối bỏ sự thật về sự mặc khải của Ta, nhưng những việc làm, thử thách và 

sự kiện sẽ đưa ra tiếng nói và lời chứng cho sự thật sẽ đến trên đôi môi của dân Ta, như là Thông Điệp 

vĩ đại của Kỷ Nguyên thứ ba. Nhân tiện, những bài viết này, Giáo Lý của Ta sẽ được lan truyền trên 

toàn thế giới, vì đó là một phương tiện hợp pháp, mà từ thời gian đầu Ta đã truyền cảm hứng trong 

các sứ thần của Ta. Ta chỉ yêu cầu các con tha thiết bảo vệ sự thật của Ta, và rằng các con mang nó 

đến trái tim [của con người] ở dạng sạch sẽ nhất và đơn giản nhất. (258, 6) 

 

68. Trong Kỷ Nguyên thứ hai, việc Ta đã trở thành một người đàn ông chỉ được tin bởi một vài trái 

tim; Tuy nhiên, nhân loại sau này đã lấy sự ra đời của Đấng Cứu Rỗi làm khởi đầu một Kỷ Nguyên mới; 

và cũng vậy, trong thời gian này, sự bắt đầu của sự giao tiếp của Ta với các con, hoặc sắp tới là Chúa 

Thánh Thần, sẽ được xem vào ngày mai như là khởi đầu của một Kỷ Nguyên khác.  

 

69. Hãy lắng nghe những gì Chúa Kitô, biểu hiện của tình yêu Thiêng Liêng, nói với các con: Bình an 

cho người thiện tâm, cho những người yêu mến sự thật và gieo rắc hạt giống của Tình Yêu. (258, 41 - 

43) 


