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Cộng Đoàn mới của Đức Kitô, các Môn Đồ, Tông Đồ, Sứ Thần 
 
Những điều mặc khải của Chúa Giêsu Kitô 
 
Ánh Sáng và Bóng Tối trong các Cộng Đoàn của Mặc Khải  
 
Vì vậy, Đức Chúa phán: 
 
1. Nếu Lời của Ta đã được trao cho tất cả các quốc gia, đa số sẽ từ chối nó, vì sự phù phiếm, chủ nghĩa 
vật chất và sự vĩ đại sai lầm của con người sẽ không chấp nhận một Giáo Lý nói về tâm linh, khiêm tốn 
và tình huynh đệ. Thế giới chưa được chuẩn bị để hiểu tình yêu, và do đó, không phải tất cả, sẽ nhạy 
cảm với sự hiện diện của Ta trong hình thức này. 
 
2. Cũng giống như Chúa Kitô, trong thời gian đó đã tìm kiếm một hang đá để được sinh ra như một 
người đàn ông, hôm nay Ta đã tìm thấy góc của trái đất này được bố trí để lắng nghe Ta, và có một sự 
tương đồng với hang động và máng cỏ đã đón nhận Con của Thiên Chúa trong đêm được ban phước 
đó. (124, 13 - 14)  
 
3. Ví dụ về những người khiêm nhường này, để chọn con đường không có những mục sư để hướng 
dẫn họ và tôn thờ Ta mà không có nghi lễ hay biểu tượng, sẽ là một lời cảnh tỉnh cho những người 
ngủ đêm của họ trong nhiều thế kỷ, và nó sẽ là một sự kích thích cho sự tái sinh và sự thanh lọc của 
nhiều con cái Ta. (94, 39) 
 
4. Dưới bóng mát của Giáo Lý của Ta, sẽ không có ngai vàng nào được xây dựng, từ đó những người 
cao ngạo có thể thống trị tinh thần anh em của họ; không ai sẽ được trao vương miện hoặc phủ áo 
choàng màu tím, để cố gắng chiếm lấy vị trí của Chúa, và cũng sẽ không có những người xưng thú để 
phán xét, tha thứ, lên án và tuyên án đối với các hành vi của nhân loại. Chỉ có Ta có thể phán xét một 
tinh thần từ một băng chính đáng, công bằng và hoàn hảo. 
 
5. Ta có thể gửi những người sửa dạy và hướng dẫn, nhưng Ta sẽ không gửi bất kỳ ai để phán xét và 
trừng phạt. Ta đã gửi những người đã trở thành những người chăn chiên cho nhân loại, nhưng không 
phải là lãnh chúa hay làm cha. Cha duy nhất của linh hồn là Ta (243, 13 - 14) 
 
6. Ta sẽ hình thành trong thời gian này một người hết sức giữ gìn lề Luật của Ta, yêu sự thật và bác ái. 
Những người này sẽ giống như một tấm gương, trong đó những người khác có thể nhìn thấy phản 
ánh các lỗi mà họ đã rơi vào. Họ sẽ không phải là thẩm phán của bất kỳ ai, nhưng đức tính, công việc 
và sự nghiêm túc của họ sẽ chạm đến tinh thần của tất cả những người đi qua con đường của họ, và 
sẽ chỉ ra con đường cho tất cả những người không tuân thủ lề Luật của Ta. 
 
7. Khi người này mạnh mẽ và đông đảo, họ sẽ thu hút sự chú ý của đồng loại, vì sự sạch sẽ trong công 
việc của họ và sự chân thành trong sự thờ phượng của họ phải làm cho nhân loại ngạc nhiên; Sau đó, 
người ta sẽ hỏi: Những người này, những người không có đền thờ biết cầu nguyện theo cách này sao? 
Ai đã dạy những người này cầu nguyện, tôn thờ Thiên Chúa của họ mà không cảm thấy cần phải dâng 
lên bàn thờ, để thờ phượng Ngài? Những người du hành và nhà truyền giáo này đến từ đâu, những 
người thích những con chim không gieo, không gặt, cũng không quay, và vẫn tồn tại sao? 
 



8. Và Ta sẽ nói với họ: Những người này, nghèo và khiêm tốn, nhưng hết sức bảo vệ lề Luật của Ta, và 
mạnh mẽ chống lại những đam mê của thế giới chưa được chuẩn bị bởi bất kỳ người nào. Số đông 
những người này thích làm điều tốt, được chiếu sáng bởi cảm hứng và biết cách mang đến trái tim, 
thông điệp hòa bình và cảm giác thoải mái, đã không được các giáo viên hoặc mục sư của bất kỳ giáo 
phái nào của trái đất dạy: Vì đó là sự thật nói với các con rằng trong thời gian này, không có một 
người nào trong thế giới của các con có thể dạy sự thờ phượng của Thiên Chúa với tâm linh thực sự. 
Chân lý không nằm trong sự huy hoàng của nghi thức, cũng không phải sự giàu có hay quyền lực trần 
thế, mà là khiêm tốn, tìm kiếm ngôi đền của mình những trái tim trong sạch, cao quý và chân thành, 
những người yêu mến sự thuần khiết. Những trái tim này ở đâu? (154, 12 - 14)  
 
9. Ta đã kêu gọi nhiều con cái của Ta để được giao cho những trách nhiệm khác nhau, những nhiệm 
vụ khác nhau trong Công Việc này, và Ta đã trao chúng theo những món quà và sự tiến bộ của mỗi 
người, và với tất cả những điều này, Ta đã hình thành dân của Ta, hoạt động tông đồ mới của Ta. 
 
10. Đối với một số người, Ta đã đưa ra công việc của các hướng dẫn viên, và để công việc của họ 
không khó khăn và đau khổ, Ta đã chia mọi người thành các cộng đồng. 
 
11. Đối với những người khác, Ta đã ban cho món quà đóng vai trò là người phát ngôn, để họ có thể 
truyền cảm hứng của Ta, tạo ra lời nói của con người, cho những người đa số tập hợp để nhận được 
điều kỳ diệu này.  
 
12. Ta đã ban cho đặc quyền nhìn thấy một số người, để làm cho họ trở nên tiên tri và tuyên bố thông 
qua họ những gì sẽ đến. 
 
13. Và những người đã nhận sứ mệnh trở thành trụ cột hỗ trợ, là những người phải giúp đỡ mọi 
người trong cuộc hành hương của họ, và những người phải dành cho những người hướng dẫn cũng 
như Simon [Simon của Cyrene, người đã giúp Chúa Kitô], và đã giúp để vác thập tự giá cho vô số 
người của họ. 
 
14. Những người khác đã được ban cho món quà của giảng viên, và những người này, vì các công cụ 
của Thế giới Tâm linh đã được chuẩn bị để truyền tải thông điệp, phân tích Công Việc của Ta, và cũng 
là người sở hữu các phương pháp chữa lành thiêng liêng, an ủi người bệnh, Vì vậy, được đoàn kết, họ 
có thể tuôn ra lòng bác ái cho những người nghèo khổ, bằng cách phát ra tinh thần lành mạnh.  
 
15. Ta đã đặt tên cho Người Ghi Chép Vàng, Người phải in những điều mặc khải, những Giáo Huấn và 
lời tiên tri của Ta trong thời gian này trong Sách, rằng Ta sẽ từ biệt các con. 
 
16. Ta đã trao trách nhiệm trở thành nền tảng cho những người đứng ra làm gương cho sự vững chắc, 
ổn định và sức mạnh trong nhân dân. Trong đó, từ sự thoải mái và ví dụ của họ sẽ bất biến, như 
những viên đá góc tường. 
 
17. Bây giờ giai đoạn giao tiếp của Ta đã kết thúc, Ta đang phán quyết tất cả các cáo buộc và tất cả 
những người được chọn, để nhận những nhiệm vụ tuyệt vời như vậy. Ta đang kêu gọi họ tham gia vào 
nghiên cứu sâu sắc, và để biết kết quả công việc của họ. Ta đồng hành tất cả trong giờ suy ngẫm này. 
(335, 27 - 28) 
 
 



18. Như mọi thời đại, nhiều người đã được mời gọi, nhưng ít người được chọn; vì Ta chỉ chọn những 
người kịp thời hoàn thành nhiệm vụ, và phần còn lại Ta đưa ra ánh sáng, để họ có thể biết cách chờ 
đợi thời điểm khi họ cũng được chọn. 
 
19. Có bao nhiêu người, những người chỉ được kêu gọi mà không có thời gian để chọn họ cho một 
trách nhiệm, và đã tham gia vào những người lao động và làm môn đệ của Ta mà không có tinh thần 
của họ, đã có sự tiến hóa không thể thiếu, để chịu đựng sức nặng của thập giá này, cũng không có sự 
hiểu biết của họ về ánh sáng cần thiết, để cho phép sự truyền cảm hứng của Ta. Những gì họ đã làm, 
một khi họ đã ở trong hàng ngũ của  những người được chọn? Họ đã phỉ báng và đầu độc môi trường, 
làm ô nhiễm những người khác với những khuynh hướng xấu xa, dối trá, gieo rắc bất hòa và trục lợi 
từ Danh Ta và những món quà mà Ta đã gửi vào các môn đệ của Ta.  
 
20. Đừng cố gắng tìm ra những cá nhân đó là ai, vì các con sẽ không thành công. Chỉ có Ta, Thẩm phán 
Thiêng Liêng, biết những cá nhân đó là ai, và Ta nói với họ thông qua lương tâm của họ: Hãy cảnh giác 
và cầu nguyện, để các con sẽ ăn năn về lỗi lầm của mình trước khi quá muộn. Nếu các con ăn năn, Ta 
hứa với các con rằng, Ta sẽ đặt tinh thần các con ngồi tại bàn của Ta, và sẽ có một lễ hội hòa giải và 
tha thứ. (306, 53 - 55)  
 
21. Đó là sự thật, không phải tất cả đều yêu Công Việc của Ta, ngay cả khi đó là trong số họ, cũng 
không phải ai cũng hiểu, vì lý do đó Ta có thể nói với các con rằng, một số Công Việc của Ta và những 
người khác làm việc của họ. 
 
22. Những người đến với Ta theo tình yêu, yêu mến Lời của Ta, vì họ biết điều đó sửa chữa họ mà 
không đến làm tổn thương họ, và chỉ ra khuyết điểm của họ mà không làm họ xấu hổ. Điều này khiến 
họ kiên trì hoàn thiện các hành động của mình.  
 
23. Những người, thay vì cố gắng đạt đến sự hoàn hảo đó, chỉ theo đuổi sự bợ đỡ, ưu việt, khen ngợi 
hoặc phương tiện sống, thay vì tìm kiếm sự hoàn hảo của tinh thần, không chống lại Lời của Ta khi chỉ 
ra khuyết điểm của họ, vì vậy họ phải tạo ra một tác phẩm khác biệt với Ta, trong đó họ sẽ được tự do 
làm theo ý mình. Họ đã không hiểu rằng toàn bộ nhu cầu của vô số người làm trong thời gian biểu 
hiện của Ta kéo dài, là nghe Ta với độ cao lớn nhất, để sau này họ có thể phân tích thông điệp của Ta. 
(140, 72 - 74) 
 
24. Ta đã nói rằng thời gian của sự nhầm lẫn, của sự bất tuân sẽ đến, trong đó người lao động sẽ nêu 
lên rằng, giao tiếp của Ta thông qua sự hiểu biết của con người sẽ không chấm dứt; nhưng thời điểm 
sẽ đến khi Lời của Ta được ứng nghiệm, mặc dù con người cố gắng xen vào Thánh Ý của Ta. 
 
25. Có bao nhiêu lỗi theo cách đã bị vi phạm, bởi nhiều người mà Ta đã tâm sự về một trách nhiệm và 
một món quà? Bao nhiêu điều khó hiểu Ta thấy đang được mở ra giữa con cái Ta sau năm 1950.   
 
26. Với sự thiếu hiểu biết và dại dột của con người, họ giữ lại lòng bác ái, uy quyền và ân sủng của Ta, 
và [vì thế] nằm ngoài con đường chân chính của Luật pháp, hòa hợp và sự thật. 
 
27. Một lần nữa, dân Do Thái sẽ không biết chính mình, từ Chi Tộc này đến Chi Tộc kia; một lần nữa 
họ sẽ xé và muốn chà đạp lề Luật sạch sẽ và tinh khiết mà Ta đã đưa vào tay họ; một lần nữa Do Thái 
sẽ tìm kiếm những con đường cổ xưa để rơi vào sự thờ ngẫu tượng và cuồng tín; họ sẽ nhìn vào các 
giáo phái và rơi vào tình trạng bối rối, và bóng tối, và sẽ tìm thấy sự hài lòng trong những lời giả dối và 
hoa mỹ được đưa ra bởi họ.  



28. Những người của các tôn giáo và giáo phái, khi thấy Do Thái bị chia rẽ, Do Thái không biết mình và 
bị suy yếu, sẽ tìm kiếm động cơ để xé bỏ viên ngọc vô giá này, xé bỏ Hòm Bia của Giao Ước Mới này, 
và ngày hôm sau nói rằng; họ là đặc phái viên thực sự trước nhân loại, và là đại diện của Thiên Tính 
của Ta. (363, 47 - 49, 51 và 57)  
 
Những Lời Cảnh Báo cho Những Người Nghe theo Việc Làm của Nhà Tâm Linh 
 
29. Ta ước rằng khi giao tiếp của Ta kết thúc, các con có một ý tưởng được xác định rõ ràng về Giáo Lý 
này, để các con có thể thực hiện nó một cách hợp lý, cho đến thời điểm này, các nhà tâm linh thực sự 
đã không nảy sinh giữa vô số những người đã nghe Lời của Ta. Cho đến bây giờ, đó không phải là 
Thuyết Tâm Linh mà các con đã thực hành, mà là một phiên bản Công Việc của Ta như các con đã nghĩ 
về nó, nhưng nó rất xa với tâm linh thực sự.  
 
30. Các con sẽ cần phải tự trang bị cho mình sức mạnh, để chấp nhận điều khiến các con bối rối; các 
con phải vươn lên để sửa đổi các thực hành của mình, tìm kiếm với một ý chí rằng, sự thật và sự 
thuần khiết của Giáo Lý của Ta tỏa sáng giữa các con.  
 
31. Đừng sợ thay đổi phần bên ngoài của các thực hành và thờ phượng của mình mà không làm thay 
đổi bản chất của giáo huấn của Ta. (252, 28 - 30) 
 
32. Tận dụng thời gian mà các con vẫn phải nghe những giáo huấn của Ta, để nó có thể lấp đầy các 
con bằng ánh sáng và ân sủng, để các con có thể vững bước tiến về việc tâm linh hóa, một tiến bộ mà 
các con chưa đạt được, vì vẫn tiếp tục trong một giáo phái của chủ nghĩa duy vật và sai lầm. 
 
33. Cho đến bây giờ, các con đã thiếu niềm tin để từ bỏ các hình thức, nghi lễ và biểu tượng của mình, 
để tìm kiếm Ta về mặt tâm linh giữa vô hạn. Các con đã thiếu can đảm để trở thành những người sống 
về tâm linh, và đã nghĩ ra một cách có vẻ như tâm linh, ẩn đằng sau đó là chủ nghĩa duy vật và lỗi lầm 
của mình. 
 
34. Ta không muốn các con là kẻ đạo đức giả, nhưng là người yêu chân thành của sự thật; do đó, Ta 
nói rất rõ ràng, để các con có thể làm sạch cuộc sống của mình và cho thế giới thấy sự thật có trong 
Công Việc này. Các con có cho mình là người sống theo tâm linh không? Rồi thì ở trong sự thật. Đừng 
nói về Giáo Lý của Ta, trong khi các con làm tất cả những gì trái ngược với nó, vì với hành vi của mình, 
các con sẽ chỉ làm cho nhân loại bị nhầm lẫn.  
 
35. Trên tất cả, hãy biết đó là Công Việc của Ta; lề Luật của Ta nghĩa là gì, ơn gọi của các con là gì, và 
các con phải thực hiện nó như thế nào, để nếu các con không có một hướng dẫn xứng đáng để đánh 
dấu các bước đi của mình, các con có thể được hướng dẫn bởi lương tâm và kiến thức về Giáo Lý của 
Ta mà các con có được . Vì vậy, các con không thể đổ lỗi cho người khác cho bất kỳ sai lầm hoặc lỗi 
nào. (271, 27 - 30)  
 
36. Kể từ thời điểm của sự giao tiếp của Ta bằng sự hiểu biết của con người bắt đầu, Ta đã muốn các 
con thực hành những món quà của mình, và các con đã bắt đầu sứ mệnh tâm linh của mình, để khi 
ngày khởi hành của Ta đến, các con đã đi một phần đường và không cảm thấy quá yếu để bắt đầu 
thực hiện một nhiệm vụ tinh tế như vậy.  
 
37. Một số người đã biết cách diễn giải ý tưởng Thiêng Liêng và đã nỗ lực để thực hiện nó, nhưng 
cũng có những người, và họ là đa số, những người đã hiểu sai ý nghĩa của Công Việc này. 



38. Những sai lỗi này mà Ta đến để mang ra sự chú ý của những người này, vì Ta không muốn những 
người đã được chỉ dẫn bị nhân loại chế giễu quá lâu. (267, 65 - 67) 
 
39. Một số người chỉ quan tâm đến bản chất của Lời của Ta, và khao khát sự tiến bộ và tiến hóa của 
tinh thần, trong khi những người khác đã hài lòng với sự thờ phượng Ta bên ngoài, vì vậy trong khi 
trước đây đã rất thích nhận được những lời dạy về tâm linh, những người khác cũng đã không hài 
lòng rằng, lỗi của họ đã được nhắc đến.  
 
40. Chỉ mình Ta mới biết được ai sẽ đáp lời Ta cho tất cả những gì đáng lẽ phải biết qua người phát 
ngôn của Ta, nhưng đã bị giữ lại. (270, 8 - 9)  
 
41. Hãy suy ngẫm và hiểu rằng, sự hợp nhất mà các con cần là thuộc về tâm linh, và các con sẽ đạt 
được nó khi các con vượt lên trên sự đam mê và sự cuồng tín của mình. 
 
42. Làm thế nào các con có thể tạo ra hòa bình, khi mỗi người đi ra tuyên bố những lời dạy của chính 
mình là sự thật duy nhất, trong khi chống lại những điều khác là sai? 
 
43. Chủ nghĩa cuồng tín là bóng tối, mù quáng và vô minh, và những thành quả của nó không bao giờ 
có thể là những thứ của ánh sáng. (289, 8 - 10) 
 
44. Thực sự Ta nói với các con rằng, nếu các con không đoàn kết, như Thánh Ý của Ta, nhân loại sẽ giải 
tán các con, và sẽ đẩy các con ra khỏi lòng họ, nếu thấy rằng cuộc sống của các con khác xa với những 
gì các con giảng.  
 
45. Điều gì sẽ xảy ra nếu người ta phát hiện ra rằng ở mỗi nơi tồn tại một hình thức thờ phượng khác 
nhau, và một cách thực hành khác nhau Giáo Lý của Ta?  
 
46. Ta giao cho các con ba năm cuối cùng của sự giao tiếp của Ta, để các con có thể làm việc cho cộng 
đoàn của người này, một sự thống nhất, bao gồm cả tinh thần cũng như bên ngoài, để lao động của 
mình đầy hòa hợp và bình đẳng, có thể là bằng chứng lớn nhất cho thấy, tất cả các con ở những nơi 
khác nhau và những vùng đất khác nhau, đã được dạy bởi một Thầy duy nhất: Thiên Chúa. (252, 69 - 
71)  
 
Việc Tông Đồ Đích Thực - Các Tông Đồ Mới 
 
47. Đừng cố gắng đặt giới hạn cho Công Việc này, mà đó là phổ quát và vô hạn, các con cũng không 
được đặt giới hạn cho sự phát triển tâm linh của chính mình, vì các con càng đi xa trên con đường làm 
việc tốt và học tập, các con sẽ càng nhận được những điều mặc khải lớn hơn . Các con sẽ thấy Công 
Việc Thiêng Liêng phát sinh từ những gì đơn giản nhất, các con sẽ thấy nó được thể hiện trong tất cả 
những gì đã được tạo ra, và các con sẽ cảm thấy nó đập rộn ràng trong bản thể mình.  
 
48. Đây là sự đơn giản mà Ta đến để dạy môn đệ thuyết tâm linh, để anh ta cũng có thể đơn giản, 
giống như Thầy của mình. Hãy để môn đệ được thuyết phục và chuyển đổi bằng sự thật của lời nói và 
sức mạnh của các tác phẩm của mình, mà không tìm cách làm bất ngờ bất cứ ai với sức mạnh Bí ẩn 
hoặc các khoa phi thường. 
 
49. Người môn đệ thực sự sẽ tuyệt vời vì sự đơn giản của anh ta. Anh ta sẽ hiểu được Thầy của mình, 
đồng thời khiến cho mình được hiểu bởi các anh chị em của anh ta. (297, 15 - 17) 



50. Môn đệ của Chúa Giêsu là, anh ta người khuất phục bằng lời thuyết phục và an ủi, người trỗi dậy 
và hồi sinh, làm cho những kẻ chiến thắng bị đánh bại trên chính họ và vượt qua nghịch cảnh. 
 
51. Tông đồ của Chúa Kitô không thể che đậy sự ích kỷ trong lòng, chỉ nghĩ đến những đau khổ và lo 
lắng của chính mình, nhưng bỏ bê chính mình để quan tâm đến anh em mình, với niềm tin tuyệt đối 
rằng không có gì bị bỏ rơi; vì Chúa Cha ngay lập tức giúp đỡ những người đã từ bỏ những lo lắng của 
chính mình, để giúp đỡ một đứa con của Chúa cần được nuôi dưỡng về mặt thuộc tâm linh. Và anh ta 
người đã biết cách quên mình để mang lại nụ cười hy vọng, an ủi nỗi buồn của họ, hoặc một giọt nhựa 
thơm cho nỗi đau của họ, khi trở về nhà, sẽ thấy mình được chiếu sáng bởi ánh sang, là phúc lành, 
niềm vui và bình an. (293, 32 - 33) 
 
52. Nhiều lần Ta đã nói rằng, các con và những người đó là cùng một người. Hãy đến nếm thử rượu 
một lần nữa, và ăn bánh tại bàn của Ta; Ăn thịt Chiên, Ngài là nguồn gốc của Sự Sống. Hãy đến, ai đói, 
khát và ô uế; được tăng sức và ăn no bụng của mình, rồi sau đó Ta sẽ nói với các con: Nhặt lấy thập 
giá của mình và bước theo Ta. Trong bàn của Ta trong lúc này, một tông đồ sẽ là đàn ông cũng như 
phụ nữ; Ta sẽ đặt tinh thần của các con ngồi tại bàn này. 
 
53. Có những người phụ nữ trong thời kỳ này đã và đang giương cao ngọn cờ tinh thần trước muôn 
người; họ đã đi dọc theo con đường mang dấu ấn của vị tông đồ sốt sắng của lề Luật của Chúa Cha.  
 
54. Trong hàng ngũ các tông đồ mới của Ta, người phụ nữ sẽ ở bên cạnh đàn ông và sẽ không có rào 
cản về tuổi tác để phục vụ Ta; điều tương tự cũng sẽ xảy ra với  người lớn cũng như trẻ em hoặc 
người già; tương tự cho người con gái cũng như người mẹ; bởi vì một lần nữa Ta nói với các con rằng, 
đó là tinh thần của các con mà Ta tìm kiếm. Và rằng, Ngài đã rời khỏi thời thơ ấu của mình một thời 
gian dài trước đây. (69, 16 - 17) 
 
55. Nếu Ta đã nói với các con trong Kỷ Nguyên thứ hai rằng Vương Quốc của Ta không thuộc về thế 
giới này, thì bây giờ Ta nói với các con rằng, nơi ở này không phải của các con, vì nơi ở này, như các 
con biết, là một nơi tạm thời cho nhân loại.  
 
56. Ta đến để cho các con thấy Sự Sống đích thực, điều chưa bao giờ dựa trên chủ nghĩa duy vật. Vì lý 
do đó, con người một lần nữa sẽ đứng lên chống lại Giáo Lý vĩnh cửu của Ta, với cùng một giáo huấn 
của Ta, đó là về tình yêu, trí tuệ và công lý, mặc dù điều đó sẽ không được hiểu ngay lập tức. Nhân 
loại sẽ một lần nữa phán xét Ta, và một lần nữa đưa Ta lên thập giá, nhưng Ta biết rằng giáo huấn của 
Ta phải vượt qua điều này để được nhận ra và được yêu thương. Ta biết rằng những kẻ bắt bớ ngoan 
cố sau này sẽ là những người gieo giống trung thành và không ích kỷ của Ta, vì Ta sẽ cho họ bằng 
chứng rất lớn về sự thật của Ta. 
 
57. Rằng Nicôđêmô của Kỷ Nguyên thứ hai, một hoàng tử trong số các linh mục, người đã tìm kiếm 
Chúa Giêsu để trò chuyện với Ngài về những giáo huấn khôn ngoan và sâu sắc, sẽ xuất hiện trở lại 
trong thời gian này, để bình tĩnh phân tích Công Việc của Ta và tự mình chuyển đổi với nó.  
 
58. Rằng Saolê sau đó, đã được gọi là Phaolô, kẻ sau khi đã bắt bớ Ta một cách mãnh liệt, đã trở 
thành một trong những tông đồ vĩ đại của Ta, sẽ xuất hiện trở lại trên con đường của Ta, và từ khắp 
mọi nơi sẽ xuất hiện các môn đệ mới của Ta, một số người nhiệt thành, những người khác tự lực. Giờ 
hiện tại có tầm quan trọng lớn; thời gian mà Ta đang nói đến với các con. (173, 45 - 48)  
 



59. Đa số cần những người biết cách mạnh mẽ trong các thử thách, những người đã quen với các trận 
chiến lớn của thế giới và của tinh thần. Họ là những người sẽ có thể hướng dẫn và lãnh đạo nhân loại, 
vì trong trái tim họ sẽ không có mong muốn kiểm soát hay thống trị bất cứ ai. Trong lòng họ sẽ không 
có sự ích kỷ, vì khi họ tự nâng cao mình để giao tiếp với Chúa, họ sẽ cảm nhận được lòng bác ái và tình 
yêu, để họ có thể dâng lòng bác ái đó cho anh em mình. (54, 53) 
 
Các Phái Viên của Thiên Chúa trên toàn Thế Giới và trong Mọi Thời Đại 
 
60. Các dân tộc trên trái đất chưa bao giờ thiếu ánh sáng tâm linh. Ta thực sự nói với các con, không 
chỉ những người này đã có các tiên tri và phái viên; vì Ta đã phái các sứ giả đến tất cả các [dân tộc] để 
đánh thức họ. 
 
61. Các con có thể đánh giá lời nói của họ bằng ánh sáng và sự thật của các học thuyết của họ, cũng 
như sự tương đồng của họ với những gì Ta đã tiết lộ cho các con.  
 
62. Một số người đã đến trước khi Đấng Thiên Sai đến và những người khác sau khi Ta đã hiện diện 
như một người đàn ông, nhưng tất cả đã mang một thông điệp tâm linh cho mọi người. 
 
63. Những học thuyết đó, giống như của Ta, đã phải chịu đựng những lời phỉ báng, vì khi bản chất của 
chúng đã không bị thay đổi, chúng đã bị cắt xén hoặc đã bị che giấu khỏi một loài người đói khát sự 
thật.   
 
64. Một sự thật duy nhất và một đạo đức duy nhất là những gì đã được tiết lộ cho con người thông 
qua các phái viên, nhà tiên tri và các tôi tớ; Tại sao các dân tộc khác nhau có các khái niệm khác nhau 
về sự thật, đạo đức và sự sống? 
 
65. Sự thật đó, đã bị nhân loại pha trộn qua thời gian, sẽ được thiết lập lại, và ánh sáng của nó sẽ tỏa 
sáng với sức mạnh, đến nỗi dường như loài người sẽ thích một thứ gì đó mới, mặc dù đó là ánh sáng, 
luôn soi sáng con đường tiến hóa cho con cái của Thiên Tính của Ta. 
 
66. Nhiều người đã bị giết vì đã nói lên sự thật, nhiều người cũng đã phải chịu tra tấn vì không muốn 
vẫn còn tiếng nói nói bên trong họ.   
 
67. Đừng nghĩ rằng trên trời đã chỉ gửi những người nói về tinh thần, hoặc tình yêu và đạo đức; 
không, trên trời cũng đã gửi cho những người, cung cấp những thành quả tốt đẹp của khoa học, 
những kiến thức mang lại ánh sáng cho cuộc sống của con người, làm nhẹ gánh nặng của họ và giảm 
bớt đau khổ. Tất cả họ đều là đặc phái viên của Ta. 
 
68. Cũng có những người khác, những người không mang theo những học thuyết tâm linh đạo đức 
hay những tiết lộ khoa học, mang thông điệp dạy người ta cảm nhận và ngưỡng mộ những vẻ đẹp của 
tạo hóa, họ là những sứ giả của Ta có sứ mệnh mang lại niềm vui và sự thăng bằng cho trái tim của 
những người khóc. 
 
 
 
 
 



69. Tất cả họ đã bị say của những sự cay đắng khi nhìn thấy sự khó hiểu của một thế giới mù quáng 
trước sự thật, của nhân loại vô cảm về cái đẹp và điều tốt đẹp. Tuy nhiên, nếu Ta đã nói với các con, 
rằng trong Kỷ Nguyên này, tất cả sẽ được phục hồi, nếu Ta tuyên bố rằng, tất cả sẽ trở lại con đường 
đúng đắn của nó, và tất cả những giáo huấn của Ta sẽ được khôi phục lại bản chất ban đầu của chúng, 
các con có thể tin rằng, một thời kỳ huy hoàng tinh thần trong thế giới này đã gần kề, mặc dù các con 
không nên quên rằng, trước khi điều đó xảy ra, tất cả sẽ bị phán xét và được thanh lọc. (121, 9 - 16) 
 
70. Mỗi lần có một sự mặc khải nào đó đến với con người, Ta đã gửi những người đi trước, hoặc các 
tiên tri, để chuẩn bị cho họ để họ có thể nhìn thấy ánh sáng. Tuy nhiên, đừng tin rằng chỉ những người 
mang thông điệp cho tinh thần mới là đặc phái viên của Ta; không, các môn đệ, bất kỳ ai gieo hạt 
giống tốt dưới bất kỳ hình thức nào đều là sứ thần của Ta. 
 
71. Những sứ giả này có thể được tìm thấy trong mỗi bước đi của cuộc sống của các con, trong các 
tôn giáo, khoa học và trong số những người cai quản, cũng như những người cung cấp những giáo 
huấn tốt lành. 
 
72. Người đầy tớ thực sự của Ta không bao giờ rời khỏi con đường mà nó nên được đi theo, nhưng 
thích chết trên con đường đó hơn, trước khi quay lại. Tấm gương của anh ta là hạt giống ánh sáng 
trong cuộc sống của những người đi theo anh ta, và các tác phẩm của anh là ví dụ cho những người 
khác. Ôi, nếu nhân loại chỉ biết cách hiểu những thông điệp mà Ta gửi cho các con thông qua họ. 
Nhưng không phải như vậy, vì có nhiều người, những người có những nhiệm vụ tế nhị trên thế giới, 
đảo mắt khỏi những ví dụ tuyệt vời này, và đi theo con đường làm hài lòng họ nhất. (105, 13 - 15) 
 
73. Hơn nữa, các ngươi đã làm gì, nhân loại, với những người mà Ta đã gửi để nhắc nhở các ngươi về 
con đường của Ta, con đường đức tin, đó là sự khôn ngoan, tình yêu và bình an. 
 
74. Các ngươi đã không muốn biết gì về thông điệp của họ, chống lại họ với đức tin đạo đức giả mà 
các ngươi có như là lý thuyết và tôn giáo của mình.  
 
75. Mắt của các ngươi không muốn nhìn thấy ánh sang, đã đem đến cho các ngươi như là một thông 
điệp của tình yêu qua mỗi một sứ thần của Ta, anh ta được gọi là tiên tri, thị nhân, được soi sáng, tiến 
sĩ, nhà triết học, bác học, hoặc mục tử. 
 
76. Những người này đã tỏa sáng, và các ngươi không muốn thấy ánh sáng của họ, họ đã đi trước mặt 
các ngươi, và các ngươi không muốn đi theo bước chân của họ. 
 
77. Họ đã để lại cho các ngươi một ví dụ về con đường của sự hy sinh, nỗi đau và bác ái, và các ngươi 
đã sợ để bắt chước họ, không biết rằng nỗi đau của những người theo Ta là niềm vui của tinh thần, 
con đường của bông hoa và Một chân trời đầy hứa hẹn. 
 
78. Họ đã không đến ngửi mùi hương thơm của bông hoa của trái đất, cũng không tự làm say mình 
với những thú vui phù du của thế giới, bởi vì khát vọng của tinh thần họ đã không hướng đến sự 
không tinh khiết, mà là về phía cao hơn. 
 
79. Họ đã chịu đựng đau khổ, nhưng họ không tìm kiếm sự an ủi, vì họ biết rằng họ đã đến để trao nó. 
Họ không mong đợi gì trên thế giới, vì họ đang chờ đợi, vào cuối cuộc đấu tranh, niềm vui được nhìn 
thấy sự sống lại của đức tin và sự sống của linh hồn của tất cả những người đã chết cho sự thật. 
 



80. Những người mà Ta nói chuyện với các ngươi là ai? Ta nói về tất cả những người đã mang đến cho 
các ngươi những thông điệp về ánh sáng, về tình yêu, hy vọng, sức khỏe, đức tin và sự cứu rỗi. Tên họ 
sử dụng không quan trọng, cũng như con đường nơi các ngươi nhìn thấy họ xuất hiện, cũng không 
phải là tiêu đề họ mang trên trái đất. (263, 18 - 24)  
 
81. Một lần nữa Ta cần nói với các ngươi rằng, những người này đang hình thành xung quanh biểu 
hiện của Ta không phải là một người mà Chúa Cha đánh dấu, bằng cách yêu thương nhiều hơn những 
người khác trên trái đất, nhưng thay vì, nếu Chúa đã hướng ánh mắt của Ngài trên họ, đó là bởi vì 
Ngài đã hình thành nên họ với những linh hồn đã ở trong thế giới, mỗi khi một sự mặc khải thiêng 
liêng mới được gửi xuống. Họ là những đứa con tinh thần của dân Do Thái: một dân tộc tiên tri, các 
phái viên, các thị nhân và các tộc trưởng.  
 
82. Ai tốt hơn họ có thể nhận được Ta trong thời gian này, hiểu biểu hiện của Ta và làm chứng cho 
việc hoàn thành lời hứa của Ta? (159, 51 - 52) 
 
83. Ta đã xuống đến lòng của dân Do Thái, thiết lập số lượng lớn nhất trong số họ ở quốc gia này (Mễ 
Tây Cơ), những người khác đã phổ biến đến tất cả các quốc gia, được gửi bởi Ta, và với họ, Ta đã liên 
lạc về mặt tâm linh. Đây là những người được Ta chọn, những người luôn trung thành với Ta, những 
người không làm ô nhiễm trái tim họ và những linh hồn của họ có thể cảm nhận được những cảm 
hứng của Ta. Thông qua ống dẫn của họ, Ta đang ban cho thế giới rất nhiều sự khôn ngoan. (269, 2)  
 
84. Con cái yêu dấu, những người đã đến với số lượng nhỏ, Ta nói với các con một cách thực sự: Ánh 
mắt nhận thức của Ta tìm thấy ở khắp mọi nơi, những người Ta đã chọn, những người cảm thấy trong 
tinh thần của họ, rằng bây giờ là thời điểm hiện diện của Ta. Họ không nghe thấy Lời của Ta như các 
ngươi, nhưng trong tinh thần của họ nghe thấy một giọng nói, cho họ biết rằng Ta một lần nữa đang ở 
giữa nhân loại; rằng Ta đã đến trong tâm hồn, trong đám mây. Một số Ta sẽ cho phép nhìn thấy Ta 
bằng con mắt của linh hồn họ, những người khác các ngươi sẽ cảm nhận được tình yêu của Ta rất 
nhiều, để họ cảm nhận được sự hiện diện của Thần Khí của Ta. (346, 13)   
 
85. Chẳng bao lâu nữa, trực giác, cảm hứng và sự nhạy cảm về tinh thần sẽ xuất hiện, đưa ra lời 
chứng trước các quốc gia về những gì họ nhìn thấy, cảm nhận, nghe thấy và tiếp nhận, thông qua tinh 
thần của họ. Ta nói với các ngươi một lần nữa, rằng người của Ta không giới hạn ở những người đã 
nghe Ta qua những người phát ngôn này; vì Ta đã sai tôi tớ của Ta đến nhiều nơi trên trái đất, để dọn 
đường và dọn dẹp những cánh đồng mà những người gieo giống sẽ đến sau.   
 
86. Ta củng cố và ban phước cho họ, vì lao động của họ rất khó khan, và con đường của họ đầy chông 
gai. Sự nhạo báng và chế diễu, vu khống và bất kính theo họ ở khắp mọi nơi, nhưng họ, trực giác và 
được truyền cảm hứng, biết rằng họ đã được gửi bởi Ta, và sẵn sàng đi theo con đường đến cùng, để 
hoàn thành nhiệm vụ. (284, 50 - 51) 
 
87. Ta mời gọi các ngươi vào Vương quốc của Ta. Ta đang triệu tập tất cả các quốc gia, nhưng Ta biết 
rằng không phải ai cũng sẽ lắng nghe.  
 
88. Nhân loại đã tắt đèn và đang đi trong đêm tối. Ở những nơi có sự nhầm lẫn, một trong những sứ 
giả giác ngộ của Ta sẽ xuất hiện để soi sáng xung quanh; sứ giả đó là một người bảo vệ tâm linh đang 
cảnh giác và chờ đợi tín hiệu của Ta thức tỉnh và di chuyển [nhân loại]. 
 



89. Hãy để tình yêu của những sứ thần này là một hạt giống có kết quả, gieo vào lòng các ngươi. Đừng 
từ chối họ nếu họ trình bày với các ngươi trong sự nghèo khó bên ngoài. Hãy lắng nghe họ, vì họ đi 
trong Danh của Ta, để ban cho các ngươi lời cầu nguyện hoàn hảo, để giải phóng các ngươi khỏi xiềng 
xích vật chất trói buộc các ngươi, và giúp các ngươi đạt được tự do tâm linh nâng các ngươi lên với Ta. 
(281, 33)  
 
90. Nếu bất kỳ người đàn ông nào đến trong số các ngươi nói rằng, anh ta là Chúa Kitô trong xác 
phàm một lần nữa, đừng tin anh ta; vì đã có lời tuyên bố rằng Ta sẽ trở lại, Ta đã làm cho các ngươi 
hiểu rằng, điều này sẽ có trong tinh thần. Nếu có ai nói với các ngươi: tôi là sứ thần của Thiên Chúa, 
đừng tin họ, vì các sứ giả thực sự sẽ không khoe khoang cũng không hét lên sứ mệnh mà Ta đã giao 
phó cho họ, nhưng sẽ chỉ đưa ra bằng chứng cho các tác phẩm của họ. Có phải không đúng khi người 
ta nói rằng một cây phải được biết đến bởi trái của nó không?  
 
91. Ta không cấm các con thử trái cây, nhưng điều cần thiết là các con phải chuẩn bị để phân biệt giữa 
quả tốt với quả xấu. 
 
92. Những người đó, những người yêu mến sự thật, Ta sẽ đặt những ngọn đèn để thắp sáng con 
đường của anh em của họ. (131, 5 - 7) 
 
93. Thời gian mà các con cần một người hướng dẫn tâm linh trong thế giới này đã qua, kể từ thời 
điểm này, tất cả những người đi vào con đường này sẽ không có con đường nào khác ngoài Luật của 
Ta, cũng không có hướng dẫn nào khác ngoài lương tâm của họ. 
 
94. Điều này không có nghĩa là sẽ không còn những người đàn ông và phụ nữ có ánh sáng và sức 
mạnh to lớn, những người giúp đỡ, thông qua ví dụ của họ, và với cảm hứng của họ bởi vô số người. 
 
95. Nếu không phải như vậy, Ta có thể đã gửi đến trái đất các tinh thần như Môi-sê hoặc Êliah, để 
theo dõi con đường cho các con và nhắc nhở các con về Luật pháp ở mỗi bước. Họ giúp các con; họ 
dõi theo và đồng hành cùng các con, không còn ở dạng con người, mà từ tâm linh. 
 
96. Ai nhìn thấy họ? Không ai có thể, nhưng nếu các con chuẩn bị, các con sẽ cảm thấy bên trong các 
con là sự hiện diện của những tinh thần vĩ đại, luôn có liên quan đến nhân loại và có những nhiệm vụ 
tuyệt vời để hoàn thành ở đó. (255, 40 - 41) 


