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Những điều Mặc Khải của Chúa Giêsu Kitô 

 

Kiến Thức cần thiết về Đời Sống Tâm Linh 

 

Vì vậy, Đức Chúa phán:  

 

1. Sự Vô Minh về những giáo huấn tâm linh mà Ta tìm thấy loài người này như thế nào,  và đó là vì 

người ta đã dạy rằng Luật của Ta và Giáo Lý của Ta chỉ là một đạo đức sẽ được sử dụng như một sự 

trợ giúp, và không phải là con đường dẫn dắt tinh thần của nó hướng về biệt thự hoàn hảo. 

 

2. Các tôn giáo khác nhau đã gieo rắc nỗi sợ hãi sai lầm đối với kiến thức tâm linh trong lòng con 

người, khiến họ phải chạy trốn khỏi những điều mặc khải của Ta và bị nhấn chìm trong sự nhầm lẫn 

của sự thiếu hiểu biết của họ, cho rằng đời sống tâm linh là một Mầu Nhiệm sâu sắc. 

 

3. Những người khẳng định điều này là nói dối. Tất cả những điều mặc khải mà Thiên Chúa đã tạo ra 

cho con người từ khi bắt đầu loài người, nói về sự tồn tại thiêng liêng. Đúng là Ta đã không tiết lộ tất 

cả những gì Ta đã dạy các con, bởi vì các con không có khả năng biết tất cả, cho đến khi thời gian đến. 

Nhưng những gì Chúa Cha đã tiết lộ cho đến bây giờ là đủ để các con có một kiến thức đầy đủ về đời 

sống tâm linh. (25, 38 - 40) 

 

4. Đời sống tâm linh được khao khát bởi nhiều người là nỗi sợ hãi, bị từ chối và thậm chí bị chế giễu 

bởi những người khác; nhưng vô tư, nó chờ đợi tất cả mọi người. Đó là một tấm lòng che chở cho các 

con, vòng tay ôm lấy các con, quê hương của tinh thần; Đó là một Mầu Nhiệm sâu sắc, ngay cả đối với 

người khôn ngoan, nhưng trong Bí Quyết của Ta các con có thể nhập vào, miễn là chìa khóa mà các 

con sử dụng để mở cánh cửa đó là tình yêu. (80, 40) 

 

"Thiên Đường và Địa Ngục"   

 

5. Con Người đã tưởng tượng địa ngục như là một nơi tra tấn vĩnh cửu, nơi họ tin rằng tất cả những 

người đã không vâng theo những huấn lịnh của Ta sẽ đi. Và giống như cách họ đã tạo ra một địa ngục 

cho những lỗi lầm lớn, họ đã tưởng tượng ra một nơi khác cho những lỗi nhỏ hơn, cũng như một nơi 

nữa cho những người đã làm không đúng cũng không sai. 

 

6. Những người nói rằng trong âm phủ không có niềm vui hay sự đau khổ, không nói sự thật; không ai 

là không có đau khổ, cũng không được miễn vui mừng. Những phiền não và niềm vui sẽ luôn được 

trộn lẫn khi tinh thần không đạt được bình an tối cao. 

 

 



7. Lắng nghe, ôi, hỡi dân của Ta: Địa ngục ở trong thế giới nhập thể và tái sinh, ở trong thế giới này và 

cõi tâm linh; Địa ngục là biểu tượng của nỗi đau lớn, sự hối hận khủng  khiếp, sự tuyệt vọng, đau khổ 

và cay đắng của những người đã phạm tội rất nhiều, và từ những hậu quả đó, họ sẽ được giải thoát 

theo sự tiến hóa của tinh thần hướng tới tình yêu. 

 

8. Vinh quang, mặt khác, tượng trưng cho hạnh phúc và bình an thực sự, dành cho những người đã 

rút khỏi những đam mê trần thế, để được sống trong sự hiệp thông với Thiên Chúa. 

 

9. Hỏi lương tâm của mình và các con sẽ biết, nếu các con đang sống trong địa ngục, nếu các con đang 

chuộc lỗi vì lỗi lầm của mình, hoặc nếu các con đang rung động với sự bình an của vinh quang. 

 

10. Những gì con người gọi là vinh quang hay địa ngục, không phải là nơi định trước; đó là bản chất 

của việc làm của các con mà tinh thần của các con tập hợp khi nó đạt đến cảnh giới tâm linh. Mỗi 

người sống địa ngục của mình, sống trong thế giới chuộc tội của mình, hoặc tận hưởng niềm hạnh 

phúc mà sự nâng cao và hòa hợp với Thần Khí Thánh ban tặng. (11, 51 - 56)  

 

11. Giống như con người trên trái đất có thể tạo ra một nền hòa bình tâm linh cho chính mình, tương 

tự như hòa bình của Vương quốc của Ta, Anh ta cũng có thể, với sự ngoan cố của mình, bao quanh 

mình với một sự tồn tại như một địa ngục, được tạo ra từ sự phó mặc, sự dữ và hối hận. 

 

12. Trong âm phủ, linh hồn cũng có thể tìm thấy những thế giới của bóng tối, sự gian tà, sự thù hận và 

sự báo thù, theo tinh thần của mức độ của sự nhầm lẫn, đam mê thấp kém và ham muốn. Nhưng 

thực sự Ta nói với các con rằng, thiên đường cũng như địa ngục, mà con người chỉ hình dung qua các 

hình ảnh và hình ảnh trần thế, không khác gì các giai đoạn khác nhau của sự tiến hóa tinh thần; một 

giai đoạn là mức độ hoàn hảo cao nhất mà một tinh thần đạt được, thông qua sự tiến hóa và đức 

hạnh của nó, và giai đoạn khác là giai đoạn mà tinh thần sống trong vực thẳm của bóng tối, tệ nạn và 

sự nhầm lẫn.  

 

13. Đối với tinh thần đạo đức, nó không tạo ra sự khác biệt ở nơi mà nó tìm thấy chính nó, cho dù nó 

có thể ở đâu, nó sẽ mang trong mình sự bình an và tình yêu của Đấng Tạo Hóa. Mặt khác, tinh thần 

bất tịnh và bị xáo trộn có thể thấy mình ở thế giới tốt nhất nhưng sẽ tiếp tục cảm thấy nóng bỏng với 

sự hối hận cho đến khi nó được tinh luyện. 

 

14. Các con có tin rằng Ta, Cha của các con, đã tạo ra những nơi đặc biệt cho mục đích trừng phạt các 

con và do đó vĩnh viễn báo thù cho hành vi phạm tội của các con không? 

 

15. Những người tiếp tục dạy những lý thuyết đó thật ngu ngốc làm sao!    

16. Làm thế nào các con có thể tin rằng bóng tối và nỗi đau vĩnh cửu là định mệnh đang chờ đợi 

những linh hồn, mặc dù đã phạm tội, sẽ luôn là con của Thiên Chúa? Nếu họ cần được dạy, thì đây là 

Thầy; nếu họ cần tình yêu, thì đây là Chúa Cha; nếu họ khao khát sự tha thứ, thì đây là Đấng phán xét 

hoàn hảo. 

 



17. Người không bao giờ tìm kiếm Ta, sửa chữa lỗi lầm của mình, sẽ không thể tiếp cận Ta. Nhưng 

không ai có thể chống lại công lý của Ta cũng như những thử nghiệm của Ta; các con chỉ có thể tiếp 

cận Ta khi các con tinh khiết. (52, 31 - 37)  

 

18. Trong số rất nhiều biệt thự trong nhà của Chúa Cha không tồn tại một thế giới bóng tối. Ánh sáng 

của Ngài ở trong tất cả chúng; tuy nhiên nếu các linh hồn xâm nhập vào chúng với một tấm màn che 

trên mắt họ, do sự thiếu hiểu biết, làm thế nào họ có thể nhìn thấy sự huy hoàng đó?   

 

19. Nếu các con hỏi một người mù ở đây trên thế giới những gì anh ta nhìn thấy, anh ta sẽ trả lời, chỉ 

có bóng tối. Không phải là ánh sáng mặt trời không tồn tại, đúng hơn là anh ta không thể nhìn thấy 

nó. (82, 12 - 13) 

 

20. Ta nói với các con, trong giai đoạn này: Đừng chấp nhận ý tưởng về “địa ngục”, mà  nhân loại đã 

chấp nhận. Không có địa ngục nào trên thế giới này, ngoài cuộc sống mà con người đã tạo ra với 

những cuộc chiến và hận thù. Và trong thung lũng tâm linh, không có ngọn lửa nào khác ngoài sự hối 

hận to lớn mà tinh thần cảm thấy khi lương tâm của nó cho thấy lỗi lầm của nó. (182, 45) 

 

21. Những người trong chủ nghĩa cuồng tín tôn giáo của họ chỉ chờ đợi sự trừng phạt của địa ngục 

trong thế giới bên kia, trong khi giữ niềm tin đó là họ tự rèn địa ngục cho chính họ, vì sự nhầm lẫn của 

tinh thần tương tự như tâm trí con người, nhưng mạnh mẽ hơn. 

 

22. Các con hỏi: thưa Thầy, ‘có sự cứu rỗi cho họ không?’ Ta nói với các con, có sự cứu rỗi cho mọi 

người, nhưng bình an và ánh sáng sẽ đến với tinh thần đó khi bóng tối của sự xáo trộn đã biến mất.  

 

23. Các con đã có bao giờ cảm thấy thương hại cho một người mà vì bệnh tâm thần khiến anh ta nhìn 

thấy những thứ không tồn tại không? Nỗi buồn của các con sẽ lớn hơn bao nhiêu khi nhìn thấy những 

sinh vật bị xáo trộn ở thế giới bên kia khi họ nhìn vào địa ngục tưởng tượng của họ. (227, 71) 

 

24. Đừng run sợ trước những tiết lộ này; ngược lại, thích thú khi nghĩ rằng Lời này đến để phá hủy 

khái niệm hình phạt vĩnh cửu mà các con đã có, và tất cả những diễn giải mà các con đã được đưa ra 

về ngọn lửa vĩnh cửu trong quá khứ.  

 

25. Lửa là biểu tượng của nỗi đau: của sự hối tiếc và ăn năn hành hạ tinh thần, thanh tẩy nó như vàng 

được thanh tẩy trong nồi nấu kim loại. Trong nỗi đau đó là Thánh Ý của Ta, và trong Thánh Ý của Ta là 

tình yêu dành cho các con.   

 

26. Nếu đúng lửa là thứ đã trừng phạt tội lỗi của con người, thì xác của tất cả những người đã phạm 

tội sẽ phải bị ném vào lửa ở đây trên trái đất, khi còn sống. Người chết sẽ không cảm nhận được điều 

đó, bởi vì cơ thể của họ không bao giờ lên đến không gian tâm linh, thay vào đó, khi nhiệm vụ của họ 

kết thúc, họ trở về lòng đất, nơi họ hợp nhất với Thiên nhiên, từ đó họ đã lấy sự sống. 

 



27. Nhưng nếu các con tin rằng, những gì các con gọi là Lửa vĩnh cửu thì không phải, vì cơ thể, mà vì 

tinh thần, đó cũng là một sai lầm nghiêm trọng, vì trong cõi tâm linh không có yếu tố vật chất, cũng 

không có lửa tác động lên tinh thần. Những gì sinh ra từ vật chất, là vật chất; những gì sinh ra từ tinh 

thần, là tinh thần. 

 

28. Lời nói của Ta không giáng xuống để tấn công bất kỳ niềm tin nào. Nếu ai đó tin như vậy, họ rất có 

lỗi. Lời của Ta đến để giải thích nội dung của tất cả những gì chưa được giải thích hợp lý, và do đó đã 

tạo ra những nhầm lẫn đã được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác trong nhân loại. 

 

29. Luật của Ta và Giáo Lý của Ta có giá trị gì nếu chúng không thể cứu các linh hồn khỏi lỗi lầm và tội 

lỗi? Và mục đích của Ta khi đã trở thành một người đàn ông trên thế giới sẽ có ích gì nếu có nhiều 

người sẽ bị mất mãi mãi trong sự chuộc tội bất tận? (353, 44 - 48) 

 

30. Một số người được thúc đẩy để làm việc tốt, bởi vì họ sợ rằng cái chết có thể làm họ ngạc nhiên 

khi không có công đức để trình bày với Thiên Chúa. Những người khác thoát khỏi điều ác chỉ vì sợ 

chết trong tội lỗi và phải chịu đựng sau cuộc đời này sự dằn vặt vĩnh cửu của địa ngục. 

 

31. Thiên Chúa biến dạng và không hoàn hảo đến mức nào, dưới hình thức mà rất nhiều người tưởng 

tượng: thật bất công, quái dị và tàn nhẫn. Cùng nhau, tất cả những tội lỗi và tội ác mà những người đã 

phạm phải không thể so sánh với sự gian ác của hình phạt trong địa ngục, mà theo họ là vĩnh viễn, 

Thiên Chúa kết án những đứa con của Ngài phạm tội. Ta đã không giải thích cho các con rằng thuộc 

tính lớn nhất của Thiên Chúa là tình yêu sao? Các con không tin rằng, sự đau khổ vĩnh cửu sẽ là sự phủ 

định tuyệt đối của thuộc tính của Vị Thần của tình yêu vĩnh cửu sao? (164, 33 - 34) 

 

32. Các con tin rằng Thiên Đàng là một khu vực trong vô tận, và các con có thể đến đó bằng cách ăn 

năn chân thành về lỗi lầm của mình vào giờ chết về vật chất của mình, tin chắc rằng các con sẽ được 

ân xá ngay lập tức và được mang theo Ta đến Nước Trời. Đó là những gì các con tin tưởng.    

 

33. Nhưng Ta nói với các con rằng, Thiên Đường không phải là một nơi, cũng không phải là một khu 

vực, thậm chí không phải là một biệt thự; Thiên Đường là độ cao và sự hoàn hảo của các con: đó là 

trạng thái tinh khiết của các con. Nó nói dối với ai để cho  phép các con vào Thiên Đàng? Trong Ta, 

Đấng luôn gọi các con, hay trong các con, Đấng luôn chậm chạp như vậy sao?   

 

34. Ngừng giới hạn sự vô hạn của Thần Thánh. Các con không hiểu rằng nếu Thiên Đường như các con 

tin, một biệt thự, một địa điểm cụ thể, thì nó sẽ không phải là vô tận? Đã đến lúc các con quan niệm 

về tâm linh theo một cách cao hơn, mặc dù ý tưởng của mình có thể không bao gồm tất cả thực tế, 

nhưng ít nhất nó sẽ gần đúng. (146, 68 - 69)  

 

Âm Nhạc của Thiên Đàng 

 

 



35. Các con có thể đã nghe nói rằng trên Thiên Đàng, các thiên thần luôn luôn lắng nghe buổi hòa 

nhạc Thánh Thiêng. Nếu các con xem xét ý nghĩa biểu tượng đó, hãy cẩn thận để không tin rằng, trong 

vinh quang họ nghe nhạc tương tự như các con đã từng nghe ở trên trái đất; ai quả quyết như vậy đã 

rơi vào một lỗi hoàn toàn của chủ nghĩa duy vật; Nhưng anh ta khi nghe âm nhạc Thiên Đàng và niềm 

vui của các thiên thần nghe nó, nghĩ về sự hòa hợp với Thiên Chúa trong buổi hòa nhạc Thánh Thiêng, 

sẽ đến với sự thật.  

 

36. Làm thế nào có thể có một số người không hiểu điều này, khi trong tinh thần của mình, các con có 

ghi chú của buổi hòa nhạc phổ quát? Làm thế nào có thể nghe thấy từ này có những người không hiểu 

nó, những người không cảm thấy nó, hoặc những người giải thích nó cách tồi tệ?  

 

37. Ôi, những đứa trẻ yêu dấu, hãy tìm kiếm ánh sáng trong lời cầu nguyện, vì các con thật mong 

manh trong sự hiểu biết của mình. Cầu xin Ta trong suy ngẫm của mình, cho dù câu hỏi của các con 

lớn đến đâu, từ vô hạn Ta sẽ biết cách trả lời chúng. Đồng thời, Ta cũng sẽ hỏi các con, để giữa Thầy 

và môn đệ, ánh sáng chân lý có thể phát sinh.  

 

38. Âm nhạc thiên thể là sự hiện diện của Thiên Chúa trong các con, và ở giữa buổi hòa nhạc đó, nốt 

nhạc của các con sẽ rung lên khi các con đạt được độ cao thực sự, đó là vẻ đẹp tâm linh. Đó là âm 

nhạc thiên thể và tiếng hát của các thiên thần. Khi các con biết và cảm thấy như vậy, sự thật sẽ tỏa 

sáng trong bản thể mình và các con sẽ cảm thấy rằng Thiên Chúa ở trong các con. Cuộc sống sẽ cung 

cấp cho các con một buổi hòa nhạc vĩnh cửu và thiêng liêng, và trong mỗi một nốt của nó, các con sẽ 

khám phá ra một sự mặc khải. 

 

39. Tuy nhiên, các con đã chưa từng nghe thấy sự hòa hợp hoàn hảo của chúng, những nốt nhạc tuyệt 

đẹp, đôi khi ngọt ngào và những lúc khác lại rực rỡ. Nếu các con bằng cách nào đó nhận thức được 

chúng, chúng sẽ giống như những nốt nhạc mơ hồ mà các con không thể quản lý để mang lại với 

nhau, và các con  sẽ không thể nhận ra đầy đủ vẻ đẹp mà chúng chứa đựng. Nó cần thiết để vượt ra 

ngoài các giác quan, vượt ra ngoài niềm đam mê và bóng tối của chủ nghĩa duy vật, để nghe buổi hòa 

nhạc của Thiên Chúa trong tinh thần của mình. (199, 53 - 56) 

 

Trong Nhà của Cha Ta có nhiều Biệt Thự (Chỗ ở) 

 

40. Công việc của Ta sẽ tiếp tục phát triển ngày càng nhiều, cho đến khi cuối cùng, tất cả các linh hồn 

được thống nhất trong việc thực hiện Luật của Ta và nơi ở này được chuyển đổi thành một thế giới 

hoàn hảo. Những người sống trong thời gian đó sẽ cảm thấy tình yêu của Ta sờ soạng trong tất cả các 

tạo vât, và sẽ tiếp tục chuẩn bị để sống trong một thế giới tốt đẹp hơn. Nơi ở này sẽ là tạm thời cho 

tinh thần của các con; nó sẽ đi đến các khu vực khác, đến các mặt phẳng khác của thế giới bên kia, để 

tìm kiếm sự hoàn hảo của nó. 

 

 

 



41. Hãy nhớ rằng Ta đã nói với các con: Trong nhà của Cha Ta có rất nhiều Biệt Thự. Trong thời gian 

tiến hóa lớn hơn, trong đó các con hiểu rõ hơn những lời dạy của Ta, Ta đã đến để nói với các con: 

Trong nhà của Cha Ta có rất nhiều Biệt Thự. Do đó, đừng nghĩ rằng khi rời khỏi thế giới này, các con sẽ 

đạt được mức độ nâng cao tinh  thần tối đa. Không, các môn đệ, khi thời gian của mình trên hành tinh 

này kết thúc, Ta sẽ dẫn các con đến những nơi ở khác, và bằng cách này Ta sẽ hướng dẫn các con vĩnh 

viễn trên nấc thang vô tận của sự hoàn hảo của mình. Hãy tin vào Ta, yêu mến Ta, và các con sẽ được 

cứu. (317, 30) 

 

42. Không thể từ thế giới này, các con cố gắng tưởng tượng Vương Quốc, Thiên đường hay Vinh 

quang của Ta là gì, hoặc chúng như thế nào. Nó đủ cho các con biết rằng, đó là một trạng thái hoàn 

hảo của tinh thần, từ nơi nó nhìn thấy, cảm nhận và hiểu được sự sống kỳ diệu của tinh thần, mà các 

con không thể hiểu hoặc quan niệm bây giờ. 

 

43. Ta nói với các con rằng, ngay cả những linh hồn sống ở cấp độ cao hơn những nơi các con sống, 

cũng không biết thực tế của sự tồn tại đó. các con có biết sống trong lòng của Chúa Cha là gì không? 

Khi các con ở đó, sau đó các con sẽ có thể biết điều đó. Chỉ có một sự hiện diện mơ hồ, một trực giác 

nhỏ của Mầu Nhiệm đó, sẽ thoáng qua trái tim các con như một sự khích lệ dọc theo con đường tiến 

hóa của mình. (76, 28 - 29) 


