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Những điều Mặc Khải của Chúa Giêsu Kitô
Ánh Sáng Vạn Năng của Chúa Kitô
Vì vậy, Đức Chúa phán:
1. Trong kỷ Nguyên mà Ta đã nói với các con, Ta là ánh sáng của thế giới, vì Ta đã nói như một người
đàn ông và vì con người đã không biết gì ngoài thế giới nhỏ bé của họ. Bây giờ, trong Thần Khí Ta nói
với các con: Ta là ánh sáng vạn năng, chiếu sáng sự sống của tất cả các thế giới, thiên đàng và những
nơi ở, chiếu sáng và ban ánh sáng cho tất cả chúng sinh và các sinh vật. (308, 4)
2. Ta là Người gieo giống vĩnh cửu, ngay cả trước khi đã đến trái đất và được con người gọi là Chúa
Giêsu, Ta là Người gieo giống; đã được biết đến bởi những người vượt ra ngoài tài liệu, sự nhầm lẫn
hoặc thiếu hiểu biết; những người sống trong thung lũng tâm linh và những nơi ở mà các con chưa
biết và không thể tưởng tượng ra được.
3. Trong số những người đã biết Ta trước khi Ta đến thế gian, Ta đã gửi cho các con nhiều người để
làm chứng về thế giới về Ta, để loan báo về sự xuất hiện của Chúa Kitô, Tình yêu và Ngôi Lời của Chúa
Cha. Một số trong số họ là tiên tri, những người khác là tiền hô, và vẫn còn những Tông Đồ khác.
4. Đây không phải là thế giới duy nhất biết đến đoạn văn của Ta; bất cứ nơi nào một Đấng cứu chuộc
là cần thiết, Ta đã có mặt.
5. Tuy nhiên, Ta phải nói với các con rằng, trong khi ở những ngôi nhà khác, thánh giá và chén của Ta
đã bị lấy đi từ Ta, bởi sự tái sinh và tình yêu của anh em mình, ở đây trên thế giới này, thậm chí sau
nhiều thế kỷ, các con vẫn trao cho Ta vương miện đầy gai nhọn và đau khổ trên thập giá của sự không
hoàn hảo của mình, luôn uống từ chén mật và giấm.
6. Vì Công việc Tình Yêu của Ta chứa đựng sự cứu chuộc cho toàn nhân loại, Ta chờ đợi các con với sự
kiên nhẫn vô hạn; Ta đã thừa nhận không phải một, mà là nhiều cơ hội cho mỗi người vì sự thăng tiến
của anh ta, và chờ đợi qua nhiều thời đại sự thức tỉnh của tất cả những người ngủ trong trạng thái thờ
ơ sâu sắc. (211, 26 - 29)
7. Trên bậc thang của sự hoàn hảo có nhiều bước, trong thung lũng tâm linh và trong không gian vô
tận có nhiều thế giới; và thực sự Ta nói với các con: Ta đã luôn liên lạc với tất cả chúng, và biểu hiện
của Ta trong số chúng luôn luôn theo thế giới chúng đang ở và vị trí của chúng trên nấc thang tâm
linh. (219, 34)

8. Trong khi các sinh vật loài người tranh luận về Thiên Tính của Ta, Sự tồn tại của Ta và Giáo Lý của
Ta, có những thế giới nơi Ta được yêu một cách hoàn hảo.
9. Tại một thời điểm khi một số [thế giới] đã đạt đến sự sạch sẽ tinh thần lớn nhất, hành tinh của các
con, về mặt đạo đức và tinh thần, sống trong một thời đại gian khổ. (217, 65 - 66)
Liên Kết Tâm Linh giữa các Thế Giới
10. Ánh sáng Thiêng Liêng của Ta tỏa sáng khắp vũ trụ; các con sẽ tìm thấy sự hiện diện của Ta bất cứ
nơi nào các con tìm kiếm Ta.
11. Ta là Thiên Chúa Cha, Người làm việc để mang lại sự hòa thuận cho tất cả những đứa con của Ngài
trên trái đất và những người sống ở thế giới khác.
12. Sự hòa hợp tâm linh giữa tất cả chúng sinh sẽ tiết lộ kiến thức tuyệt vời; nó sẽ cung cấp cho các
con tinh thần để giao tiếp Thần Khí sẽ cắt khoảng cách, mang lại sự vắng mặt gần gũi, và xóa bỏ biên
giới và ranh giới. (286, 1 - 3)
13. Nhân loại này sẽ có những bước tiến lớn đối với phần tâm linh, tinh thần của nó có thể vượt xa
giới hạn của con người và đến những nơi ở cao hơn để giao tiếp với anh em của họ và nhận được ánh
sáng mà họ phải cung cấp.
14. Họ cũng có thể hạ xuống các mặt phẳng nơi có những sinh vật kém phát triển có độ cao nhỏ để
giúp họ vượt qua tình trạng nghèo nàn và đạt được cấp độ cao hơn.
15. Nấc thang tinh thần lên đến sự hoàn hảo của nó là rất lớn; trên đó, các con sẽ tìm thấy những sinh
vật vô hạn của sự tăng cấp, và các con sẽ cung cấp cho họ những gì mình sở hữu, và đến lượt họ, sẽ
cung cấp cho các con một cái gì đó của sự giàu có về tinh thần của họ.
16. Sau đó, các con sẽ khám phá ra rằng, đây không phải là thế giới duy nhất đấu tranh cho sự cải tiến
của nó. Các con sẽ học được rằng trên tất cả các hành tinh, tinh thần tiến hóa, rằng trên tất cả chúng,
nó sờ nắn và phát triển, hoàn thành định mệnh; và Ta mong các con chuẩn bị liên minh với tất cả anh
em của mình, rằng các con liên lạc với họ bằng một khát khao thiêng liêng để nhận ra, yêu thương và
giúp đỡ lẫn nhau.
17. Thực hiện điều này trong Danh của Ta thông qua suy nghĩ của mình, và trong sự vâng lời nghiêm
ngặt nhất, và khi các con bắt đầu bài tập này, các con sẽ bắt đầu diễn giải các kiến nghị của họ, và
những lời dạy và lợi ích của họ.
18. Ta khao khát rằng, sự hòa hợp tồn tại với anh em của các con trên và ngoài hành tinh này hiện
đang là nhà của các con; mối quan hệ tốt hơn của tình bạn, yêu cầu sự giúp đỡ khi các con cần nó, và
giúp đỡ những người yêu cầu từ những gì các con sở hữu. (320, 44 - 46)

Tìm Hiểu để biết và Cách Sống của Thế Giới Khác
19. Nhiều lần các con đã hỏi Ta những gì nằm ngoài thế giới này, và liệu những thiên thể đó quay
trong không gian có phải là những thế giới giống như các con không.
20. Câu trả lời của Ta cho sự tò mò của các con chưa hoàn toàn xua tan bức màn bí ẩn, bởi vì các con
chưa có mức độ tiến hóa cần thiết để hiểu, cũng như tâm linh không thể thiếu để hòa hợp với các thế
giới khác.
21. Các con chưa quản lý để biết hoặc hiểu những lời dạy mà hành tinh các con sống cung cấp cho
mình, và các con đã tìm kiếm những thế giới khác. Các con đã không thể đóng vai trò là anh em trong
chính mình, cư dân của một thế giới duy nhất và các con muốn khám phá sự tồn tại của chúng sinh
trong những ngôi nhà khác.
22. Bây giờ, các con nên nhớ rằng trong Kỷ Nguyên thứ hai Ta đã nói với các con: Nhà của Cha Ta có
rất nhiều biệt thự, và bây giờ, phê chuẩn những từ đó, Ta nói với các con rằng, các con không phải là
cư dân duy nhất của Vũ trụ, cũng không phải hành tinh của các con là duy nhất có người ở.
23. Đối với các thế hệ của ngày mai, nó sẽ được ban cho để mở cánh cổng dẫn đến thế giới khác, và
họ sẽ có lý do để kinh ngạc trước Chúa Cha.
24. Tình yêu và sự tốt lành, từ đó bắt nguồn bác ái và bình an, sẽ là chìa khóa mở ra cánh cửa cho Bí
ẩn, và vì vậy, con người tạo ra một bước tiến đến sự hòa hợp phổ quát.
25. Hôm nay các con bị cô lập, bị giam hãm và bị giữ lại, bởi vì sự ích kỷ của mình đã khiến mình chỉ
sống cho thế giới, không có tham vọng tự do và nâng cao tinh thần.
26. Điều gì sẽ trở thành của các con, những người vô ích, bị giảm sút bởi chủ nghĩa vật chất của mình,
nếu trước khi loại bỏ những khiếm khuyết của con người, các con có được phép đến thế giới khác
không? Những hạt giống nào các con sẽ gieo? Bất hòa, tham vọng điên rồ, và sự phù phiếm.
27. Trong sự thật, Ta bảo các con, rằng để đạt đến sự hiểu biết đó mà tất cả mọi người khao khát, và
rằng, sự mặc khải sẽ loại bỏ từ tâm trí của anh ta những câu hỏi dằn vặt và kích thích anh ta, con
người phải thanh lọc nhiều chính mình, và phải cầu nguyện nhiều và luôn cảnh giác.
28. Không phải chỉ có khoa học sẽ tiết lộ những bí mật của Ta, điều cần thiết là khao khát được biết
phải được truyền cảm hứng từ tình yêu Thiêng Liêng.
29. Khi cuộc sống của con người có những suy tư về tâm linh, Ta nói với các con rằng, họ thậm chí sẽ
không phải nỗ lực để nhìn xa hơn thế giới của họ, đồng thời họ sẽ được tìm kiếm bởi những người
sống ở những nơi ở cao hơn. (292, 3 - 5 và 7 - 11)

Mục Đích của các Vì Sao
30. Trong Nhà của Cha Ta của các con có nhiều chỗ ở, đó là những bước vô hạn của chiếc thang dẫn
đến sự hoàn hảo; từ chúng, Thế giới Tâm linh giáng xuống để thể hiện chính mình giữa các các con.
31. Đã nhiều lần các con hỏi Ta, tinh thần với Thần Khí, tại sao có quá nhiều ngôi sao và về các hành
tinh tỏa sáng khắp thế giới của mình, và các con đã hỏi: thưa Thầy, những thế giới đó có trống không?
32. Ta nói với các con, thời gian đã chưa đến để Ta nói thẳng với các con; Khi con người đạt đến tâm
linh, thì những điều mặc khải vĩ đại sẽ được trao cho họ, và họ sẽ có thể giao tiếp với những người
được Thiên Chúa yêu quý bởi Thiên Tính của Ta, tinh thần đến tinh thần và giao tiếp suy nghĩ giữa tất
cả anh em sẽ xảy ra.
33. Tuy nhiên, từ hôm nay trở đi, hãy biết điều này: tất cả các thế giới đều có sinh vật của Ta, không
có gì là trống rỗng; tất cả đều là những khu vườn được ban phước, được chăm sóc bởi Maria, sự Dịu
Dàng Thánh Thiêng.
34. Chúa Thánh Thần sẽ trở lại để nói qua miệng của các con về những bài học nâng cao hơn mà các
con và nhân loại chưa biết. Khi nào, những người yêu dấu? Khi có tâm linh trong các con và sự tận
hiến trong sứ mệnh của mình. (312, 10 - 12)
35. Hãy nhìn mọi người, chiêm ngưỡng bầu trời, hãy nhìn vào nó và các con sẽ thấy rằng, trong mỗi
ngôi sao là một lời hứa, một thế giới đang chờ đợi các con. Chúng là những ngôi nhà được hứa ban
cho con cái của Thiên Chúa, mà tất cả các con sẽ đến để sinh sống; vì tất cả các con sẽ biết Vương
Quốc của Ta, không chỉ được tạo ra cho một số chúng sinh, mà là một ngôi nhà chung, nơi tất cả con
cái của Thiên Chúa sẽ được tập hợp. (12, 24)

