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Những điều mặc khải của Chúa Giêsu Kitô 

 

Tình Yêu của Cha Thiên Đàng 

 

Vì vậy, Đức Chúa phán: 

 

1. Đừng ngạc nhiên khi tình yêu của Ta theo các con khắp mọi nơi bất chấp tội lỗi của các con. Tất cả 

các con, con cái của Ta, đã có một suy tư về tình yêu thiêng liêng trong tình yêu của cha mẹ mình trên 

thế giới này. Về phía họ, các con có thể quay lưng lại, không nhận ra thẩm quyền của họ, không tuân 

theo mệnh lệnh của họ và không nghe lời khuyên của họ; các con có thể, thông qua những hành động 

sai trái của mình gây ra vết thương trong lòng họ, khiến mắt họ bị khô vì khóc quá nhiều, khiến tóc họ 

trở nên bạc trắng và khiến khuôn mặt họ bị che dấu bởi những bằng chứng đau khổ; nhưng họ sẽ 

không bao giờ ngừng yêu các con, và sẽ chỉ có chúc lành và tha thứ cho các con. 

 

2. Và nếu những cha mẹ mà các con có trên trái đất, người không hoàn hảo, đã cho các con bằng 

chứng về tình yêu thuần khiết và cao cả, tại sao các con ngạc nhiên rằng Ngài, người đã hình thành 

những trái tim đó và trao cho họ sứ mệnh làm cha mẹ, yêu thương các con có tình yêu hoàn hảo? 

Tình yêu là sự thật tối cao. Vì sự thật Ta đã biến mình thành người đàn ông, và sự thật Ta đã chết như 

một người đàn ông. (52, 27) 

 

3. Đừng ngạc nhiên bởi tình yêu của Ta, và đừng nghi ngờ nếu các con thấy rằng chiếc cốc các con 

uống trên thế giới, rất đắng.    

 

4. Con người có thể rơi xa, lấp đầy họ với bóng tối hoặc trì hoãn trở về với Ta, nhưng tất cả sẽ đến 

một lúc khi cảm nhận Ta trong chính bản thân họ, họ không cảm thấy Ta xa, không thấy Ta là Người xa 

lạ, và không thể phủ nhận sự tồn tại của Ta, tình yêu của Ta và công lý của Ta. (52, 30) 

 

5. Ta không muốn nhìn thấy các con trước mặt Ta như là những người bị cáo buộc; Ta mong muốn 

được nhìn thấy các con luôn là con của Ta, người mà tình yêu Cha Thiên Đàng của Ta luôn sẵn sàng để 

cung cấp sự viện trợ. Ta đã tạo ra các con cho vinh quang của Thần Khí Ta, và để các con tìm thấy 

niềm vui trong Ta. (127, 41)  

 

6. Học cách yêu Ta. Này, tình yêu của Ta theo các con khắp mọi nơi thế nào, mặc dù các con tiếp tục 

phạm tội và xúc phạm Ta, các con không bao giờ có thể tách rời hoặc chạy trốn khỏi Ta. Hãy biết rằng 

lỗi lầm của các con càng lớn, lòng thương xót của Ta đối với các con càng lớn. 

 

7. Sự dữ ở con người sẽ tìm cách ngăn chặn tình yêu của Ta, nhưng không thể, bởi vì tình yêu là sức 

mạnh vạn năng, sức mạnh thiêng liêng tạo ra và di chuyển tất cả. 

 



8. Bằng chứng về những gì Ta đã nói với các con, là những gì Ta đã ban cho các con bằng cách thể hiện 

bản thân mình trong số các con trong thời gian này, trong đó nhân loại bị lạc trong vực thẳm tội lỗi 

của nó. Tình yêu của Ta không thể cảm thấy ghê tởm phải đối mặt với tội lỗi của con người, nhưng 

thương hại.  

 

9. Nhận biết Ta, hãy đến với Ta để tẩy sạch vết bẩn của mình trong đài phun nước kết tinh của lòng 

nhân hậu của Ta. Xin, và nó sẽ được ban cho các con. (297, 59 - 62) 

 

10. Đôi khi con người đánh giá bản thân họ không xứng đáng với Ta, đến mức họ không thể tin được 

Ta yêu họ nhiều như thế nào; và vì vậy, khi họ cam chịu sống xa cách với Cha mình, họ càng xây dựng 

một cuộc sống theo ý tưởng của riêng họ, và tạo ra luật pháp và tôn giáo của họ. Nhưng sự ngạc nhiên 

của họ thật tuyệt khi họ thấy Ta đến. Sau đó, họ hỏi: Cha có thực sự yêu chúng con đến nỗi Ngài tìm 

cách giao tiếp với chúng con như vậy không? 

 

11. Nhân loại, Ta chỉ có thể nói với các con rằng những gì là của Ta, Ta sẽ không cho phép bị mất, và 

các con là của Ta. Ta đã yêu các con từ trước khi các con tồn tại, và sẽ yêu các con mãi mãi. (112, 14 - 

15) 

 

Sự Giúp Đỡ và Bảo Vệ của Thiên Chúa  

 

12. Các môn đệ, Ta đã ban cho các con tất cả những bài học mà tinh thần cần cho sự tiến hóa của nó. 

 

13. Phúc cho những ai nhận ra sự thật, vì họ sẽ nhanh chóng tìm thấy con đường. Những người khác 

luôn từ chối những lời dạy của Thiên Chúa, bởi vì đối với họ công việc của họ có vẻ vượt trội hơn Ta. 

 

14. Ta yêu tất cả. Ta là mục tử gọi cho chiên của mình, người tập hợp chúng và đếm chúng, và mong 

muốn mỗi ngày sẽ có thêm chúng; người duy trì và vuốt ve chúng, người chăm sóc chúng và thích 

nhìn thấy chúng là rất nhiều, nhưng đôi khi Ngài khóc khi thấy rằng không phải tất cả chúng đều vâng 

lời. 

 

15. Đó là trái tim của các con: nhiều người đến với Ta, nhưng ít người là những người thực sự theo Ta. 

(266, 23 - 26) 

 

16. Hãy vác thập giá của mình, và bước theo Ta với sự khiêm nhường; tin tưởng rằng trong khi các con 

bận rộn trong sự an ủi, trong việc mang lại sự bình yên cho trái tim hoặc mang lại ánh sáng cho tinh 

thần, Ta sẽ chịu trách nhiệm về điều đó liên quan đến cuộc sống vật chất của các con và Ta sẽ không 

bỏ bê điều gì. 

 

17. Hãy tin rằng, khi Ta nói với tinh thần của các con, Ta cũng đang nhìn vào trái tim của các con để 

khám phá những lo lắng, nhu cầu và mong muốn của các con. (89, 6 - 7) 

 



18. Không có chủng tộc hay bộ lạc, dù ẩn giấu thế nào, ngay cả những người trong các con không biết 

vì họ bị ẩn trong những khu rừng bất khả xâm phạm, những người không có biểu hiện của Tình yêu 

của Ta. Trong những giây phút nguy hiểm, họ đã nghe thấy những tiếng nói trên trời bảo vệ, che chở 

và khuyên bảo họ. 

 

19. Các con chưa bao giờ sống bị bỏ rơi; từ lúc các con được sinh ra trong cuộc sống, các con đã ở 

trong nơi trú ẩn của tình yêu của Ta.  

 

20. Các con, bậc cha mẹ của con người, những người dịu dàng yêu thương con cái của mình: Các con 

có khả năng từ bỏ chúng cho số phận của chúng khi chúng hầu như không thức tỉnh với cuộc sống 

này, khi chúng cần sự chăm sóc, cảnh giác và tình yêu của các con nhất không?  

 

21. Ta đã theo dõi các con giữ cảnh giác cho con cái của mình, ngay cả khi chúng đã trưởng thành; Đối 

với những người làm sai, và những người đã xúc phạm các con, các con hãy cảnh giác với tình yêu hơn 

nữa.  

 

22. Nếu các con đáp ứng theo cách này với nhu cầu của con cái mình, làm thế nào các con tưởng 

tượng được tình yêu của Cha Thiên Đàng phải như thế nào, người đã yêu các con từ trước khi các con 

tồn tại?  

 

23. Ta đã luôn luôn đến giúp đỡ các con, và trong thời gian này khi các con đã đạt được sự tiến hóa 

tâm linh lớn hơn, Ta đã đến để dạy các con làm thế nào để tiêu diệt các lực không lành mạnh, và cách 

để tăng các rung động tốt. (345, 39 - 42) 

 

24. Các con sẽ bắt đầu một giai đoạn mới trong cuộc sống của mình. Con đường đã được chuẩn bị. 

Hãy vác thập giá của mình và đi theo Ta. Ta đã không nói với các con rằng sẽ không có thử nghiệm 

trên con đường này. Tuy nhiên, các con sẽ nghe thấy một giọng nói cung cấp cho các con nguồn cảm 

hứng và lời khuyên khi các con đối mặt với một thử thách hoặc rút một chén đắng. Tình yêu của Ta sẽ 

giúp các con trỗi dậy bất cứ khi nào các con ngã và các con sẽ cảm nhận được sự vuốt ve nhẹ nhàng 

của hương thơm Ta. (280, 34) 

 

25. Khi Ta thấy các con cho phép bản thân mình bị đánh bại bởi nỗi đau, và thay vì lấy từ nó ánh sáng 

mà mỗi thử thách chứa đựng, các con hạn chế khóc lóc và nguyền rủa, hoặc đơn giản là chờ đợi cái 

chết là kết thúc của sự đau khổ của mình, sau đó hãy để Ta đến để gọi một cách ngọt ngào đến trái 

tim của các con, cho các con sự thoải mái và hy vọng, củng cố các con, để các con có thể vượt qua 

chính mình: sự yếu đuối và thiếu niềm tin của mình; và có thể chiến thắng các thử thách, bởi vì trong 

chiến thắng đó là bình an và hạnh phúc tinh thần là hạnh phúc thực sự. (181, 10) 

 

26. Nếu các con thấy rằng Ta được tìm thấy ngay cả những sinh vật nhỏ nhất của thiên nhiên, làm sao 

các con có thể nghĩ rằng Ta sẽ phớt lờ các con và xa cách bản thân các con chỉ vì các con có những 

điểm không hoàn hảo, vì đó là lúc các con cần Ta nhất? 

 



27. Ta là Sự Sống, và trong tất cả, do đó, không gì có thể chết. Phân tích, để các con không bị ràng 

buộc với hình thức; làm dịu các giác quan của mình và tìm thấy Ta trong bản chất. (158, 43 - 44) 

 

28. Xâm nhập nội tâm của chính mình, và ở đó các con sẽ tìm thấy nơi tôn nghiêm, vòng cung; các con 

sẽ tìm thấy một nguồn, một suối của ân sủng và phước lành. 

 

29. Không có tinh thần nào bị trần trụi, và không có gì là thất vọng. Trước lòng thương xót Thánh 

Thiêng của Ta, không có ai trong Vũ trụ có thể nói anh ta nghèo hay không biết đến Cha mình, không 

ai có thể tự gọi mình là những người lưu vong khỏi vùng đất của Chúa Tể. 

 

30. Người cảm thấy thất vọng, cảm thấy như vậy bởi vì anh ta không tìm thấy trong mình những món 

quà, bởi vì anh ta tạm thời bị lạc trong tội lỗi, hoặc vì anh ta bối rối, hoặc cảm thấy không xứng đáng. 

 

31. Biết tìm [những món quà đó] trong các con, và các con sẽ không bao giờ thiếu sự hiện diện của Ta, 

các con sẽ thấy rằng sẽ luôn có bánh, dầu thơm, vũ khí, chìa khóa, và tất cả những gì cần thiết cho trái 

tim mình, vì các con là những người thừa kế của Vương Quốc của Ta và Vinh quang của Ta. (345, 87) 

 

32. Có một mối ràng buộc giữa một người Cha và những đứa con của Mình, Ngài không bao giờ có thể 

bị phá vỡ, và sự ràng buộc đó là lý do mà sự giao tiếp tồn tại giữa Thần Thánh và tất cả của các con. 

(262, 35)  

 

33. Nhân loại cần Tình yêu của Ta và Lời của Ta, phải đạt đến tận sâu thẳm trái tim họ. Thầy đã đấu 

tranh không mệt mỏi để tinh thần của các con có thể được chiếu sáng hơn mỗi ngày, để từ bỏ sự 

thiếu hiểu biết, các con có thể nâng mình lên những biệt thự cao hơn. 

 

34. Những Cánh Cửa của Vương Quốc của Ta đang mở và Lời của Cha đến với các con với tình yêu vô 

hạn để chỉ cho các con con đường một lần nữa.   

 

35. Ta đã trở lại với loài người và các con chưa cảm nhận được Ta, vì Ta đã bày tỏ bản thân mình 

trong Thần Khí, và chủ nghĩa vật chất của các con là tuyệt vời. Nếu linh hồn của các con xuất hiện từ 

Thần Khí của Ta, tại sao loài người không cảm nhận được Ta? Bởi vì họ đã trói buộc tinh thần của họ 

với chủ nghĩa duy vật, với những đam mê thấp hơn.   

 

36. Tuy nhiên, đây là Con Chiên của Thiên Chúa, Đấng đến với các con như ánh sáng để soi sáng và 

ban cho các con sự thật. (340, 13 - 15) 

 

Sự Khiêm Nhường của Thiên Chúa 

 

 

 

 



37. Hiểu rằng Lời của Ta không đến để lấp đầy tâm trí của các con với những triết lý vô ích, đó là bản 

chất của cuộc sống. Ta không phải là một người đàn ông giàu có [chỉ] đến để cung cấp cho các con sự 

giàu có trần thế. Ta là Thiên Chúa duy nhất và duy nhất đến để hứa với các con Vương quốc của sự 

sống đích thực. Ta là Thiên Chúa khiêm nhường đến với con cái mình mà không phô trương, để nuôi 

nấng chúng bằng sự vuốt ve của Ngài và với Lời kỳ diệu của Ngài qua con đường phục hồi. (85, 55) 

 

38. Hãy là tôi tớ của Ta, và các con sẽ không bao giờ bị Ta làm nhục. 

 

39. Quan sát rằng Ta chưa đến với tư cách là một vị vua, Ta không mang vương trượng hay vương 

miện; Ta ở giữa các con như là một ví dụ về sự khiêm nhường, và hơn thế nữa, là đầy tớ của các con. 

 

40. Hãy xin, và Ta sẽ cho các con, ra lệnh và Ta tuân theo để các con có thể có một bằng chứng khác 

về tình yêu và sự khiêm nhường của Ta. Ta chỉ yêu cầu các con nhận ra và thực hiện Thánh Ý của Ta, 

và nếu các con gặp trở ngại trong việc hoàn thành nhiệm vụ của mình, hãy cầu nguyện và vượt qua 

chúng trong Danh của Ta, và công lao của các con sẽ lớn hơn. (111, 46) 

 

41. Đó là Cha nói với các con, Người không cúi đầu cầu nguyện; Tuy nhiên, thực sự Ta nói với các con, 

nếu trên Ta có một người vĩ đại hơn, Ta sẽ cúi đầu trước anh ta, vì trong Thần Khí của Ta có sự khiêm 

nhường.  

 

42. Xem các con, trở thành những sinh vật nhỏ bé của Ta thế nào, thay vì đấu tranh để lên với Ta, 

khiến Ta hạ Mình xuống để nói chuyện với các con, lắng nghe các con và an ủi các con. (125, 19) 

 

43. Cảm thấy trong lòng các con niềm vui được yêu thương bởi Cha của Mình, Đấng đã không bao giờ 

đến làm nhục các con với sự Vĩ Đại của Mình, nhưng thay vào đó để thể hiện sự khiêm nhường hoàn 

hảo của Mình, để làm cho các con to lớn, mang các con đến sự sống thật trong Vương Quốc của Mình, 

mà không có bắt đầu cũng không có kết thúc. (101, 63) 

 

Lòng Trắc Ẩn và Sự Chia Buồn của Thiên Chúa 

 

44. Nếu các con tin rằng Chúa Giêsu, là Con Thiên Chúa, đã không trải nghiệm nỗi đau, các con đã 

nhầm; nếu các con tin rằng vì Ta đã đến hôm nay trong Thần Khí, Ta được miễn giảm nỗi đau, các con 

cũng lầm; nếu các con nghĩ rằng bởi vì Ta biết rằng cuối cùng tất cả các các con sẽ ở bên Ta, bây giờ Ta 

không đau khổ, các con cũng không đúng. Quả thật Ta nói với các con, rằng không tồn tại một sinh vật 

nào nhạy cảm hơn Thần Thánh. 

 

45. Ta hỏi các con: Ai đã nhạy cảm với tất cả chúng sinh? Điều tốt nào các con có thể làm mà sẽ không 

làm Ta vui? Và điều bất chính nào các con có thể làm mà sẽ không giống như một vết thương trong sự 

nhạy cảm của Ta? Đây là lý do tại sao Ta nói với các con rằng nhân loại đã đóng đinh Ta một lần nữa. 

Khi nào Ta sẽ xuống khỏi thập giá của Ta và vương miện gai sẽ được lấy đi khỏi Ta? (69, 34)  

 



46. Nếu có một số người nổi dậy như là kẻ thù của Ta, Ta không coi họ là như vậy, chỉ là người túng 

thiếu; cũng như những người tự coi mình là khôn ngoan và là người chối bỏ sự tồn tại của Ta, Ta 

thương hại khi nhìn vào. Những người cố gắng tiêu diệt Ta trong lòng nhân loại, Ta đánh giá là không 

biết gì, vì họ tin rằng họ có sức mạnh hoặc vũ khí để tiêu diệt Ngài là Tác giả của Sự Sống. (73, 33) 

 

47. Ta đến để thể hiện bản thân mình là một người Cha yêu thương và là một vị Thầy khiêm nhường, 

không bao giờ thờ ơ với nỗi khổ của các con và luôn nuông chiều và thương xót với những điều không 

hoàn hảo của các con, vì với Ta, các con sẽ luôn là trẻ con. 

 

48. Ta phải phán xét các con khi Ta quan sát rằng các sinh vật được hình thành với tình yêu như vậy, 

và định sẵn cho sự sống vĩnh cửu nên cố chấp tìm kiếm cái chết trên trái đất mà không liên quan đến 

đời sống tâm linh và không muốn biết sự hoàn hảo mà sự tồn tại vĩnh cửu dành cho các con. (125, 59 - 

60) 

 

49. Hãy suy nghĩ, nếu Ta là Cha của các con, Ta nhất thiết phải cảm nhận những gì con cái Ta cảm 

nhận, chỉ bằng cách này, các con sẽ hiểu rằng trong khi mỗi người các con chịu đựng và cảm nhận nỗi 

đau của chính mình, Thần Thánh chịu đựng nỗi đau của tất cả các sinh vật của Ngài.  

 

50. Để chứng minh cho sự thật này, Ta đã đến thế giới để biến mình thành người đàn ông và đã vác 

thập giá đại diện cho tất cả nỗi đau và tội lỗi của thế giới. Và, nếu như người đàn ông Ta đã vác trên 

vai Ta sức nặng của sự không hoàn hảo của các con, nếu Ta đã cảm thấy nỗi đau của các con, Ta đã có 

thể, như Thiên Chúa, có thể vô cảm trước nỗi đau của con Ta không? (219, 11 - 12)  

 

Sự Tha Thứ, Lòng Thương Xót và Sự Khoan Hồng của Thiên Chúa  

 

51. Ta là Đấng duy nhất biết vận mệnh của tất cả, là Đấng duy nhất biết con đường các con đã đi và 

con đường mà các con vẫn phải đi. Ta là Đấng hiểu được nỗi khổ và niềm vui của các con. Ta biết 

những gì các con đã trải qua để tìm sự thật và công lý. Lòng nhân hậu của Ta là người nhận ra tiếng 

nói đau khổ trong các con yêu cầu sự tha thứ cho lỗi lầm của mình.  

 

52. Là Cha Ta đến để tham dự mọi lời cầu xin, để lau nước mắt, chữa lành bệnh tật và khiến các con 

cảm thấy được tha thứ và loại bỏ vết bẩn của mình, để các con có thể làm lại cuộc đời.  

 

53. Ta cũng là Đấng duy nhất có thể tha thứ cho các con vì những tội ác chống lại Ta, vì các con là con 

của Ta. (245, 39 - 41)  

 

54. Trong Kỷ Nguyên này, Lời của Ta một lần nữa soi sáng cho các con. Ta đến để tuôn đổ ân sủng của 

Ta để các con được thanh tẩy và chuẩn bị, nhưng nhận ra, mọi người, nếu các con lại rơi vào tội lỗi, 

không phải Ta tách các con ra khỏi lòng Ta, mà là các con đang xa lánh Ta, mặc dù điều này không phải 

là Thánh Ý của Ta. Tuy nhiên, tình yêu và sự tha thứ của Ta sẽ vẫn như một cánh cửa mở, để đón nhận 

tất cả những ai ăn năn và mong muốn được trở về với Ta. (283, 69)  



55. Bằng tình yêu mà Ta tha thứ và sửa lỗi các con, Ta cho bản thân mình được biết đến. Khi các con 

sống theo ý muốn của mình, xúc phạm đến Cha mọi lúc, Ta đã không cắt đứt sợi chỉ của sự tồn tại tội 

lỗi đó, Ta đã không từ chối các con dù là không khí hay bánh; Ta đã không bỏ rơi các con để đau đớn, 

Ta cũng không bỏ qua những lời phàn nàn của các con; và Thiên nhiên tiếp tục vây quanh các con với 

sự phong phú, ánh sáng và phước lành của nó. Theo cách này, Ta cho bản thân mình được biết đến và 

thể hiện bản thân mình cho con người. Không ai trên trái đất có thể yêu các con bằng tình yêu đó, và 

không ai có thể tha thứ cho các con bằng sự tha thứ mà Ta ban cho. 

 

56. Tinh thần của các con là một hạt giống mà Ta đã gieo trồng và hoàn thiện từ cõi vĩnh hằng để nở 

ra những bông hoa đẹp nhất và trái hoàn hảo nhất. Làm thế nào Ta có thể để các con chết hoặc bỏ rơi 

các con trong cơn thịnh nộ của cơn bão? Làm thế nào Ta có thể bỏ rơi các con trên đường, nếu Ta 

một mình biết đích đến của tất cả các sinh vật? (241, 31 - 33) 

 

57. Gửi đến những người đi trên những con đường lạc lối, Ta sẵn sàng đón nhận các con và ban cho 

các con sức mạnh và ánh sáng của Ta khi các con gọi Ta. Điều quan trọng là trong vấn đề và tinh thần 

của mình, các con mang theo dấu vết của những tội nhân vĩ đại. Ta sẽ làm cho các con chúc phúc cho 

những người đã làm tổn thương các con, và ca ngợi Chúa vì đã tuân theo điều kỳ diệu đó trong mình. 

Đó là khi các con sẽ bắt đầu cảm nhận được tình yêu của Chúa Kitô trong trái tim mình. 

 

58. Có những người khi nghe những lời này nghĩ rằng, Làm sao những kẻ tội lỗi vĩ đại có thể nhận 

được ân sủng này giống như những người công chính? 

 

59. Nhân loại, ôi, nhân loại, các con không thấy ngoài mũi của mình? Ta luôn mang đến cho các con 

những lợi ích của Ta thông qua ân điển của Ta, hơn là vì các con đã kiếm được chúng. 

 

60. Ta phản ứng tương tự với một suy nghĩ thuần khiết, như lời than thở buồn bã của Người đến gần 

Ta mang vết bẩn, miễn là từ anh ta nảy sinh ngay cả những tia sáng khiêm nhường nhỏ nhất hoặc 

nhận ra sự thiếu tình yêu của anh ta dành cho anh em mình. 

 

61. Ta là người bảo vệ kẻ yếu khóc giữa sự bất lực và thiếu hiểu biết của họ. Ta là niềm hy vọng thiêng 

liêng kêu gọi và an ủi những người khóc, Ta là Chúa Giêsu ngọt ngào, người nhẹ nhàng vuốt ve những 

người khóc thút thít trong đau đớn và trong sự phục hồi. 

 

62. Ta là Đấng Cứu Rỗi: Đấng Cứu Chuộc của các con; Ta là Chân Lý trong tầm tay của con người. (248, 

18 - 21)  


