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Những điều Mặc Khải của Chúa Giêsu Kitô
Sự Bất Tử của Tinh Thần
Vì vậy, Đức Chúa phán:
1. Đây là kỷ Nguyên mà nhân loại được làm cho thức tỉnh đến những vẻ đẹp của tinh thần, trong đó
nó trở nên quan tâm đến sự vĩnh hằng, và tự hỏi: Sự sống sẽ chờ đợi chúng ta sau khi chết sẽ như thế
nào?
2. Ai, dù không tin, đã không tự hỏi, liệu một cái gì đó tồn tại trong chính mình sẽ tồn tại dưới dạng
vật chất không? Thực sự Ta nói với các con, không có ai không cảm nhận được rằng, điều Mầu Nhiệm,
hoặc suy ngẫm trong một lúc nào đó không thể hiểu được.
3. Liên quan đến đời sống tinh thần dường như cho đến nay và trong thực tế trước mắt các con, một
số người hỏi, những người khác tự nhầm lẫn và những người khác phủ nhận; Một số người nói, tin
rằng họ biết tất cả mọi thứ, trong khi những người khác im lặng và chờ đợi. Tuy nhiên, có rất ít người
thực sự biết điều gì đó về Thế Giới bên kia.
4. Trong Kỷ Nguyên thứ ba, Ta đã rời khỏi ngôi mộ của sự lãng quên mà nhân loại đã giam giữ Ta, để
hồi sinh loài người, vì Ta là sự sống. Không ai có thể chết; ngay cả người tự lấy đi mạng sống của mình
cũng sẽ nghe thấy lương tâm của mình yêu cầu anh ta giải thích cho sự thiếu niềm tin của mình. (52,
63)
5. Giáo Lý của Ta không chỉ mang đến cho các con sức mạnh và sự yên tĩnh trong suốt cuộc hành trình
trên trái đất, mà còn là dạy các con rời khỏi thế giới này, vượt qua ngưỡng cửa của Thế Giới bên kia,
và bước vào biệt thự vĩnh cửu.
6. Tất cả các tôn giáo đều an ủi tinh thần khi đi qua thế giới này, nhưng họ ít tiết lộ và chuẩn bị cho
các con như thế nào cho cuộc hành trình đến Thế Giới bên kia. Đó là lý do tại sao nhiều người coi cái
chết là một kết thúc, không biết rằng chính từ đó các con có thể thấy chân trời vô tận của sự sống
đích thực. (261, 52 - 3)
7. Cái chết chỉ là một biểu tượng. Cái chết tồn tại cho những người không đạt được kiến thức về sự
thật; Đối với họ cái chết tiếp tục như một bóng ma, đằng sau đó là sự Bí ẩn, hoặc không có gì cả. Đó là
với các con, Ta nói: Hãy mở mắt ra và hiểu rằng, các con cũng sẽ không chết; các con sẽ bị tách rời
khỏi thân xác thể lý, nhưng điều đó không có nghĩa là các con sẽ chết. Các con, giống như Thầy của
mình, có sự sống vĩnh cửu. (213, 5)

Sự Chuẩn Bị cho Sự Chia Tay từ Thế Giới Này
8. Các con phải hiểu rằng các con đã được ban tặng một tinh thần, là người Cha yêu quý nhất trong
Sáng tạo của mình, vì trong các con, Ngài đã ký gửi bản chất, thuộc tính và sự bất tử.
9. Cái chết không tồn tại cho tinh thần, không phải cái chết như các con biết, sự chấm dứt của sự tồn
tại. Cái chết của cơ thể không thể là cái chết hoặc kết thúc cho tinh thần. Chính xác là khi con tàu
nhắm mắt đến thế giới này mãi mãi, linh hồn mở mắt ra một sự sống cao hơn; nó chỉ là một sự
chuyển đổi tức thời trên con đường dẫn đến sự hoàn hảo.
10. Nếu các con chưa hiểu nó theo cách này, đó là bởi vì các con vẫn còn yêu thế giới này nhiều và các
con cảm thấy gắn bó với nó. Nó làm các con lo lắng để từ bỏ nơi ở này, bởi vì các con cảm thấy rằng
mình là chủ sở hữu của những gì mình có trong đó, và cũng có những người có một điềm báo mơ hồ
về công lý Thiên Chúa của Ta, và sợ phải bước vào thung lũng tâm linh.
11. Nhân loại đã yêu thế giới này quá nhiều; quá nhiều, bởi vì tình yêu của nó đã bị định hướng xấu.
Bao nhiêu người đã chịu thua trong đó vì điều đó! Làm thế nào rất nhiều tinh thần đã trở thành vật
chất hóa cho cùng một lý do.
12. Chỉ khi các con cảm thấy bước chân của cái chết ở gần, khi các con bị bệnh nặng và đau khổ, khi
các con nghĩ rằng mình chỉ còn một bước từ Thế Giới bên kia: từ công lý mà các con sợ, chỉ trong
những eo biển đó, các con mới thực hiện được lời hứa và cam kết với Chúa Cha để yêu thương, phục
vụ và vâng lời Ngài trên trái đất. (146, 46 - 49)
13. Con người đã yêu cuộc sống này, đến nỗi khi đến lúc rời khỏi trái đất, họ nổi loạn chống lại Thánh
Ý của Ta và phớt lờ rằng Ta đang gọi họ. Họ từ chối sự bình an của Vương Quốc của Ta và cầu xin Chúa
Cha ban cho thêm thời gian trên trái đất, để tiếp tục sở hữu sự giàu có tạm thời của họ.
14. Học cách nhạy cảm để các con trực giác nhận thức được đời sống tinh thần; đừng hài lòng với
cuộc sống của mình trên trái đất, đánh dấu sự khởi đầu của sự tiến hóa tâm linh của mình, bởi vì
ngoài thế giới này còn có những sáng tạo vượt trội.
15. Đừng cố từ chối cái chết khi nó đến gần mình vì Thánh Ý của Ta. Ngoài ra, các con không nên tìm
kiếm con người của khoa học, cố gắng kéo dài sự tồn tại của mình một cách kỳ diệu, đó là trái ngược
với Thánh Ý của Ta, vì cả hai, các con sẽ khóc một cách cay đắng về lỗi lầm đó. Hãy chuẩn bị cho mình
trong cuộc sống này, và các con sẽ không có lý do gì để sợ bước vào Thế Giới bên kia. (52, 55 - 57)
16. Trong khi các con ở trên trái đất, các con chỉ nên yêu những thứ của thế giới này ở mức độ, nó sẽ
giúp các con thực hiện luật pháp của nó. Nhưng các con phải luôn được truyền cảm hứng để sống
trong các lâu đài tâm linh trên cao, để khi tinh thần của mình tách khỏi cơ thể vật chất của nó, nó sẽ
không bị nhầm lẫn hay bị cám dỗ bởi những điều mà nó yêu thích trên trái đất;

nếu nó mang lại, nó sẽ trở thành nô lệ cho chúng và tồn tại trong thế giới này, nơi nó không còn thuộc
về và cũng không thể hưởng thụ. (284, 5)
17. Hãy thương hại với chính mình. Không ai biết khi nào thời điểm sẽ đến, trong đó tinh thần của anh
ta sẽ tách ra khỏi xác thịt. Không ai biết nếu vào ngày hôm sau, đôi mắt của anh ta sẽ mở ra ánh sáng.
Mọi người đều thuộc về Chúa của tất cả Sáng tạo, và các con không biết khi nào mình sẽ được gọi.
18. Hãy nhớ rằng, ngay cả những sợi tóc trên đầu các con cũng không thuộc về các con, thậm chí
không phải là mặt đất mà các con bước đi; rằng bản thân các con không thuộc về mình, rằng các con
không cần phải sở hữu thời gian ngắn, vì Vương quốc của các con cũng không phải là của thế giới này.
19. Tâm linh hóa bản thân và các con sẽ sở hữu mọi thứ trong sự công bằng và đo lường theo nhu cầu
của mình, và khi thời điểm từ bỏ cuộc sống này đến, các con sẽ tự nâng mình lên đầy ánh sáng để
chiếm hữu những gì thuộc về mình trong Thế Giới bên kia. (5, 95 - 97)
Sự Vượt Qua đến một Thế Giới Khác
20. Tại mọi thời điểm, giọng nói của Ta gọi các con về con đường công chính, nơi hòa bình tồn tại,
nhưng đôi tai điếc của các con chỉ có một sự nhạy cảm ngay trước giọng nói đó. Khoảnh khắc đó là lần
cuối cùng của cuộc đời mình, khi nỗi đau đớn cho các con thông báo về cái chết cận kề của cơ thể. Sau
đó là khi các con muốn bắt đầu cuộc sống của mình để sửa chữa lỗi lầm của mình, để bình tĩnh tinh
thần trước sự phán xét của lương tâm và có thể đưa ra một điều gì đó xứng đáng và có công với Chúa
Cha. (64, 60)
21. Nếu các con tìm kiếm sự bất tử của tinh thần, đừng lo sợ sự xuất hiện của cái chết, sẽ chấm dứt sự
sống của con người, hãy chờ đợi nó được chuẩn bị. Đó là dưới sự chỉ huy của Ta, và do đó luôn luôn
công bằng và cơ hội, mặc dù con người thường tin theo cách khác.
22. Sự nghiêm trọng không nằm ở việc con người chết đi, đó là ở tinh thần thiếu ánh sáng khi rời khỏi
vật chất, và không thể nhìn thấy sự thật. Ta không muốn cái chết của tội nhân, nhưng sự hoán cải của
anh ta; tuy nhiên, khi cái chết trở nên cần thiết hoặc để giải thoát một linh hồn, hoặc ngăn chặn một
người rơi xuống vực thẳm, công lý Thánh Thiêng của Ta cắt đứt sợi chỉ của sự tồn tại của con người.
(102, 49 - 50)
23. Hãy nhận biết rằng trong cuốn sách định mệnh của mình, Ta đã chỉ định ngày và giờ khi cánh cửa
sau đây sẽ mở, cho phép tinh thần của các con bước vào. Một khi các con đã bước vào, các con sẽ
thấy tất cả công việc của mình trên trái đất, và tất cả quá khứ của mình. Vào thời điểm đó, các con
không muốn nghe thấy những tiếng nói phàn nàn và buộc tội chống lại mình, cũng như những người
chỉ ra, buộc các con chịu trách nhiệm cho những rắc rối của họ. (53, 49)

24. Đừng dừng lại, nghĩ rằng các con sẽ không bao giờ đến, chỉ vì con đường xuất hiện có vẻ dài. Tiếp
tục tiến về phía trước, đến một lúc các con mất, tinh thần sẽ hối hận về sau. Ai nói với các con rằng
mục tiêu là trong thế giới này? Ai đã dạy các con rằng cái chết là kết thúc, và các con có thể đến
Vương Quốc của Ta ngay lúc đó?
25. Cái chết giống như một giấc mơ ngắn ngủi, sau đó, được phục hồi sức mạnh, tinh thần thức tỉnh
với sự vuốt ve của ánh sáng của Ta, như bắt đầu một ngày mới cho chính nó.
26. Cái chết là chìa khóa mở ra cánh cổng nhà tù mà các con tìm thấy chính mình, bằng cách bám chặt
vào vật chất, đồng thời là chìa khóa mở ra cánh cửa vĩnh cửu.
27. Hành tinh này, được chuyển đổi bởi sự không hoàn hảo của con người thành một thung lũng của
sự chuộc tội, đã là một nơi giam cầm và lưu đày cho tinh thần.
28. Thực sự, Ta nói với các con, rằng cuộc sống trên trái đất là một bước nữa trên nấc thang của cuộc
sống. Tại sao các con không hiểu nó theo cách này, để tận dụng tất cả các bài học của mình? Đó là lý
do tại sao nhiều người phải quay lại nó, hết lần này đến lần khác, vì họ đã không hiểu và cũng không
tận dụng cuộc sống trước đây của họ. (167, 22 - 26)
29. Điều cần thiết là các con biết rằng, vì tinh thần phải chịu một bài kiểm tra dài và đôi khi khó khăn,
nó đã có một sự chuẩn bị rộng lớn trước khi được làm thành xác phàm. Tuy nhiên, nhờ sự chuẩn bị
đó mà nó không bị xáo trộn khi bước vào cuộc sống này; nó nhắm mắt về quá khứ để mở chúng cho
một sự tồn tại mới, và theo cách này từ lần đầu tiên thích nghi với thế giới mà nó đã đến.
30. Hình thức mà tinh thần của các con thể hiện chính nó, khác nhau như thế nào trước ngưỡng cửa
của đời sống tinh thần, hoặc khi gần đây nó rời khỏi cơ thể và thế giới của nó. Vì nó thiếu sự chuẩn bị
thực sự để trở về nhà, nó cảm thấy bị xáo trộn, cảm giác của vật chất vẫn chiếm ưu thế và không biết
phải đi đâu hoặc làm gì.
31. Điều này là do nó đã không học được rằng, cũng cần phải biết cách nhắm mắt vào thế giới này
trong khoảnh khắc cuối cùng; vì chỉ bằng cách này mà nó có thể mở chúng đến thế giới tâm linh mà
nó đã để lại trước đây, nơi mà tất cả quá khứ của nó đang chờ đợi được đoàn tụ với trải nghiệm mới
của nó, và thêm những công đức mới của nó vào tất cả những gì trước đây.
32. Khi anh ta phục hồi ánh sáng, một bức màn dày đặc che mờ tâm trí anh ta: ảnh hưởng ngoan
cường của tất cả những gì anh ta đã bỏ lại phía sau, để cảm nhận sự rung động của lương tâm khi
bóng tối mờ dần, cho phép anh ta tái hòa nhập với bản chất thực sự của mình. Có nhiều nhầm lẫn, và
nhiều nỗi đau.

33. Sẽ có ai, khi nghe hoặc đọc thong điệp này từ chối nó là những bài học vô ích hay sai lầm? Ta nói
với các con rằng, chỉ có anh ta, người được tìm thấy ở một mức độ cực đoan của chủ nghĩa duy vật,
hoặc chủ nghĩa cuồng tín mù quáng mới có thể từ chối ánh sáng này mà không bị tinh thần của anh ta
di chuyển. (257, 20 - 22) ..
"Sự Yên Nghỉ Ngàn Thu"
34. Phần còn lại thuộc tâm linh như được hiểu và quan niệm bởi thế giới vật chất của mình, không tồn
tại; Phần còn lại chờ đợi tinh thần là hoạt động, nhân lên của bản thân thông qua việc làm tốt, trong
khi không mất đi ngay lập tức. Đó là khi tinh thần được nghỉ ngơi, sự hối tiếc và nỗi buồn của nó được
làm sáng tỏ, nó thích thú, bằng cách làm điều tốt, và nghỉ ngơi yêu thương Đấng Tạo Hóa và anh em
của mình.
35. Thực sự Ta nói với các con, nếu tinh thần được tạo ra để không hoạt động để nghỉ ngơi, theo cách
các con nghĩ về nó trên trái đất, bóng tối của sự chán nản và thống khổ cũng sẽ vượt qua nó, vì sự
sống và ánh sáng của tinh thần, như niềm hạnh phúc lớn nhất của nó, là công việc, đấu tranh và hoạt
động không ngừng.
36. Linh hồn trở về từ trái đất đến thung lũng tâm linh, mang trong mình sự mệt mỏi của xác thịt và
tìm kiếm Thế Giới bên kia như một chiếc giường để nghỉ ngơi, nơi nó có thể chìm vào quên lãng, để
xóa đi những vết sẹo của sự phấn đấu, phải tự mình cảm thấy bất hạnh nhất, và sẽ không gặp được
bình an hay hạnh phúc, cho đến khi nó thức dậy khỏi sự thờ ơ của nó, hồi phục từ lỗi lầm của nó, và
sống lại với đời sống tinh thần, như Ta đã mô tả: tình yêu, công việc và đấu tranh liên tục trên con
đường dẫn đến sự hoàn hảo. (317, 12 - 14)
Cuộc Gặp Lại ở Thế Giới Bên Kia
37. Ta muốn các con là người có đức tin, người tin vào đời sống tinh thần; nếu các con đã thấy anh
em của mình khởi hành về phía Thế Giới Bên Kia, đừng cảm thấy họ xa cách, cũng đừng tin rằng các
con đã mất họ mãi mãi. Nếu các con muốn được đoàn tụ với họ, hãy tích cực làm điều tốt. Và khi các
con đạt đến Thế Giới Bên Kia, các con sẽ thấy họ chờ đợi để dạy các con sống trong cõi tâm linh đó.
(9, 20)
38. Ai đã không cảm thấy bất an về cuộc sống trong Thế Giới Bên Kia? Ai trong số những người đã
mất đi những người thân yêu của họ trong thế giới này đã không cảm thấy háo hức khi gặp lại họ hoặc
ít nhất là biết họ đang ở đâu? Các con sẽ biết tất cả những điều này; các con sẽ gặp lại họ
39. Nhưng các con nên kiếm công đức ngay bây giờ, bởi vì có thể là khi các con rời khỏi trái đất này,
các con sẽ hỏi trong cõi tâm linh nơi những người các con mong muốn tìm thấy, và các con sẽ được
bảo rằng các con không thể nhìn thấy họ vì họ đang ở một cấp độ cao hơn; đừng quên rằng từ lâu Ta
đã nói với các con rằng, trong nhà của Cha Ta có rất nhiều biệt thự. (61, 31)

Sự Phán Xét của Thần Khí bằng Chính Lương Tâm của Nó
40. Khi linh hồn của một tội nhân lớn lao rời khỏi cuộc sống vật chất này để vào thung lũng tâm linh,
thật ngạc nhiên khi phát hiện ra địa ngục đó, như nó đã từng tưởng tượng, không tồn tại; và ngọn lửa,
mà nó đã được nói trước đây, không gì khác hơn là bản chất của các tác phẩm của nó bị phán xét khắc
nghiệt bởi lương tâm của nó.
41. Sự phán xét và giác ngộ vĩnh cửu tồn tại giữa bóng tối bao quanh tội nhân, sẽ đau đớn hơn ngọn
lửa mạnh nhất mà các con có thể tưởng tượng. Nhưng nó không phải là một cực hình được chuẩn bị
trước như một hình phạt cho kẻ đã xúc phạm Ta. Không, sự tra tấn này bắt nguồn khi người ta bắt
đầu hiểu những sai lầm của chính mình, khi tinh thần bắt đầu cảm thấy đau khổ tột cùng vì đã xúc
phạm Đấng đã tạo ra anh ta, và vì đã không tận dụng thời gian của mình và nhiều món quà mà anh ta
đã nhận được từ Chúa.
42. Các con có tin rằng Ta nên trừng phạt những người vì tội lỗi của họ xúc phạm Ta không, khi Ta biết
rằng tội lỗi xúc phạm Ta nhiều hơn là tội nhân? Các con không thấy rằng kẻ tội lỗi làm điều ác, là chính
anh ta sao? Và rằng Ta sẽ không làm tăng sự bất hạnh mà anh ta đã tự làm việc, bằng cách trừng phạt
chính mình sao? Ta chỉ cho phép họ nhìn thấy chính mình và nghe thấy tiếng nói không thể tha thứ
của lương tâm họ đang thẩm vấn và trả lời họ, để lấy lại ký ức tinh thần mà ở dạng vật chất họ đã
mất, và nhớ lại sự khởi đầu, số mệnh và lời hứa của họ. Ở đó, trong bản án đó, họ sẽ cảm nhận được
tác động của ngọn lửa đã tiêu diệt điều ác của họ và điều đó tái diễn chúng như vàng trong nồi nấu
kim loại, tách họ ra khỏi thứ có hại hoặc thừa thãi, và tất cả những thứ đó không thuộc tâm linh.
43. Khi một tinh thần dừng lại để lắng nghe tiếng nói và phán xét về lương tâm của mình, Ta thực sự
nói với các con rằng tại thời điểm đó, nó thấy mình trong sự hiện diện của Ta.
44 Khoảnh khắc nghỉ ngơi, thanh thản và trong sáng đó không đến với tất cả các tinh thần cùng một
lúc; một số dễ dàng tham gia vào việc tự kiểm tra và làm như vậy để tránh nhiều đau khổ; vì trong khi
họ thức tỉnh với thực tế và nhận ra lỗi của mình, họ tự chuẩn bị và sẵn sàng sửa chữa, ngay cả những
hành động xấu cuối cùng của họ.
45. Trong khi những người khác, bị mù, có thể là do phó mặc, bởi một số oán giận hoặc vì đã sống một
sự tồn tại của tội lỗi, trì hoãn thoát khỏi sự mù quáng của họ.
46. Những người khác, không được hài lòng hơn, tin rằng họ đã bị xé khỏi trái đất trước thời gian, khi
tất cả mỉm cười với họ, nguyền rủa và báng bổ, trì hoãn khả năng giải thoát bản thân khỏi sự nhầm
lẫn, và như thế này, có rất nhiều trường hợp chỉ biết có trí tuệ của Ta. (36, 47 - 51)
47. Các con sẽ phải trả lời cho tất cả, và công việc của các con càng gian ác, các con càng nhận được
nhiều phán xét từ chính mình; vì Ta không phán xét các con, đó là sai, đó là tinh thần của chính các
con trong trạng thái sáng suốt của nó, vừa là công tố viên đáng sợ của mình vừa là thẩm phán khủng
khiếp của mình.

Chính Ta là người bảo vệ các con trước sự nhầm lẫn, và là người tuyệt đối và cứu các con, bởi vì Ta là
Tình Yêu thanh tẩy và tha thứ.
48. Hãy nghĩ rằng rất sớm các con sẽ được ở trong tinh thần, và rằng trên trái đất này các con đã gieo,
cũng sẽ là những gì các con gặt hái được. Việc truyền từ kiếp này sang kiếp khác không phải là một sự
phán xét nghiêm khắc và khắc nghiệt đối với tinh thần. Không ai thoát khỏi sự phán xét đó, ngay cả
Người tự coi mình là những tôi tớ xứng đáng nhất.
49. Thánh Ý của Ta là từ lúc các con bước vào nơi ở vô tận đó, các con không còn cảm thấy nỗi thống
khổ của trái đất, và bắt đầu cảm thấy sự ngọt ngào và thích thú khi bước lên một bước khác trên con
đường. (99, 49 - 50)
50. Sự Phán xét cuối cùng, như được giải thích bởi Nhân loại, là một lỗi; sự Phán xét của Ta sẽ không
phải là một giờ cũng không phải một ngày, nó đã đè nặng lên các con trong một thời gian.
51. Tuy nhiên, Ta nói với các con một cách thực sự rằng, xác của người chết, đã chết và đã trở về để
hòa nhập với bản chất của chính họ, vì những gì thuộc về trái đất, sẽ trở về trái đất, giống như tâm
linh sẽ tìm kiếm nơi ở của mình, nơi đó là trong lòng của Ta.
52. Tuy nhiên, Ta cũng nói với các con rằng, theo đánh giá của mình, các con sẽ là thẩm phán của
riêng mình, vì lương tâm, kiến thức và trực giác của các con sẽ cho các con biết điểm nào mình xứng
đáng và nơi cư ngụ tinh thần nào mình nên sống. Các con sẽ thấy rõ con đường mà các con phải đi, vì
khi nhận được ánh sáng của Thiên Tính của Ta, các con sẽ nhận ra hành vi của mình và phán xét công
trạng của chính mình.
53. Trong thung lũng tâm linh có nhiều sinh linh bị bối rối và xáo trộn; mang thông điệp của Ta và ánh
sáng cho họ khi các con vào đó.
54. Các con có thể thực hành hình thức bác ái đó, bắt đầu từ bây giờ, bằng cách cầu nguyện mà các
con có thể thiết lập liên lạc với họ. Giọng nói của các con sẽ vang lên ở nơi họ cư trú, và sẽ khiến họ
thức dậy từ giấc ngủ sâu. Nó sẽ làm cho họ khóc và làm sạch họ với những giọt nước mắt hối lỗi.
Ngay lúc đó họ sẽ nhận được một tia sáng, vì trong khoảnh khắc đó, họ sẽ hiểu được những điều phù
phiếm trong quá khứ, lỗi lầm và tội lỗi của họ.
55. Nỗi đau của tinh thần lớn đến mức nào khi lương tâm đánh thức nó! Làm thế nào nó hạ mình
xuống dưới cái nhìn của Thẩm Phán Tối Cao! Làm thế nào sự khiêm nhường sau đó mọc lên từ chiều
sâu thân mật của nó, những lời cầu xin tha thứ, những lời hứa và phước lành của Danh Ta!
56. Ở đó, tinh thần nhận ra rằng, nó không thể tiếp cận sự hoàn hảo của Chúa Cha và hướng ánh mắt
của nó về trái đất, nơi nó đã không biết tận dụng thời gian và cơ hội để đến gần hơn với mục tiêu của
mình, cầu xin một giai đoạn xác phàm khác để chuộc lỗi và hoàn thành các nhiệm vụ chưa hoàn
thành.

57. Rồi ai là người đã thực hiện công lý? Có phải chính tinh thần đã hình thành nên sự phán xét
không?
58. Thần Khí của Ta là một tấm gương, trong đó các con phải nhìn vào chính mình, và nó sẽ cho các
con biết trạng thái tinh khiết mà mình duy trì. (240, 41 - 46)
59. Khi linh hồn của các con rời khỏi vỏ con người và trong đền thờ của đời sống tâm linh, hồi tưởng
lại sâu thẳm bên trong, để kiểm tra quá khứ và kết quả của nó, nhiều hành động của nó ở đây trên
thế giới dường như hoàn hảo với nó, xứng đáng được trình bày với Chúa, và xứng đáng nhận được
một số phần thưởng, dường như nhỏ bé ngay khi suy ngẫm; Linh hồn sẽ hiểu rằng, ý nghĩa của nhiều
hành vi mà trên thế giới có vẻ tốt với nó, chỉ là dấu vết của sự phù phiếm, của tình yêu sai lầm, của
một việc từ thiện không được trái tim cảm nhận.
60. Ai các con tin đã ban cho tinh thần sự giác ngộ của một thẩm phán hoàn hảo để tự phán xét?
Lương tâm, mà vào giờ công lý đó dường như sẽ bừng sáng với một sự rõ ràng chưa từng thấy trước
đây, sẽ là người nói với mỗi người rằng, những công việc của nó trên trái đất là tốt, đúng, thật và
đúng, cũng như những gì là xấu xa, sai lầm hoặc không tinh khiết mà nó gieo dọc đường.
61. Đền thờ mà Ta đã vừa nói với các con là của lương tâm: ngôi đền mà không ai có thể làm cho ô uế,
ngôi đền nơi Thiên Chúa ngự, và từ đó tiếng nói và ánh sáng của Ngài cung cấp.
62. Trong thế giới, các con chưa bao giờ biết cách bước vào ngôi đền bên trong đó, vì tính cách con
người của các con luôn tìm cách trốn tránh tiếng nói khôn ngoan đó, nói lên bên trong mỗi người.
63. Ta nói với các con rằng, khi tinh thần của các con đặt vỏ của nó sang một bên, cuối cùng nó sẽ có
thể dừng lại trước cổng của ngôi đền đó để chuẩn bị bước vào; và trước bàn thờ của tinh thần, phủ
phục chính nó, lắng nghe chính nó, kiểm tra các công việc của nó trong ánh sáng xuất phát từ lương
tâm; và nghe nói trong chính tiếng nói của Thiên Chúa, với tư cách là Cha, là Thầy, và là Thẩm Phán.
64. Không người phàm nào có thể tưởng tượng, trong sự trang trọng đầy đủ của nó, khoảnh khắc mà
mỗi người phải vượt qua để biết mình mang gì tốt trong đó, và làm thế nào để bảo tồn nó, và điều mà
các con phải từ chối, vì nó không thể được mang theo trong tinh thần nữa.
65. Khi tinh thần cảm thấy đứng trước lương tâm của mình và lương tâm làm cho nó hiện diện với sự
rõ ràng của sự thật, rằng cảm giác đó không có sức mạnh để nghe chính nó; nó ước rằng nó chưa từng
tồn tại, bởi vì ngay lập tức cả cuộc đời trôi qua trước mắt nó: những gì nó bỏ lại, những gì nó sở hữu
và những gì thuộc về nó, và cuối cùng nó phải giải thích.
66. Các Môn Đệ, nhân loại: Hãy chuẩn bị cho mình cuộc sống này ngay lập tức, để khi tinh thần của
các con xuất hiện trước ngưỡng cửa của lương tâm, các con không biến ngôi đền đó thành phòng xử
án, vì nỗi đau tinh thần sẽ rất lớn, rằng không có nỗi đau thể xác có thể so sánh.

67. Ta muốn các con suy niệm về những gì Ta đã nói với các con trong Giáo Lý này, để các con hiểu
cách phán đoán của mình được thực hiện trong cõi tâm linh. Bằng cách này, các con sẽ đánh bại hình
ảnh tồn tại trong trí tưởng tượng của mình về một phòng xử án do Thiên Chúa chủ trì dưới hình dạng
một ông già, đặt bên phải những đứa con ngoan của mình, để chúng được hưởng Thiên Đàng, và bên
trái những kẻ xấu để họ có thể bị kết án với hình phạt vĩnh cửu.
68. Đã đến lúc ánh sáng đến phần cao nhất của tinh thần và sự hiểu biết của mình để sự thật có thể
tỏa sáng trong mỗi người và anh ta sẵn sàng bước vào đời sống tâm linh với phẩm giá của mình. (334,
5 - 11 và 14 - 15)
Tâm Linh Lương Tâm được Phục Hồi
69. Không có gì trong sự Sáng tạo của Ta như cái chết của cơ thể để chỉ cho mỗi tinh thần thấy chiều
cao mà nó đạt được trong suốt cuộc đời của mình, cũng không có gì giống như Lời của Ta để tăng đến
sự hoàn hảo. Ở đó các con có lý do tại sao Luật và Giáo Lý của Ta cứ khăng khăng đòi đi vào lòng, và
tại sao nỗi đau và thăng trầm lại khuyên con người chạy trốn khỏi những con đường, thay vì nâng họ
lên, lại dẫn linh hồn đến vực thẳm.
70. Tinh thần của các con sẽ cảm thấy diễm phúc thế nào trong Thế Giới bên kia, nếu lương tâm của
các con nói với mình rằng, trên trái đất các con đã gieo hạt giống tình yêu. Tất cả quá khứ sẽ hiện diện
trước mắt mình và mọi hình ảnh trong các tác phẩm của các con sẽ mang lại cho các con niềm vui vô
hạn.
71. Giới Luật của Ta, mà trí nhớ của các con không phải lúc nào cũng biết cách giữ lại, cũng sẽ đi qua
tinh thần của các con, đầy ánh sáng và sự rõ ràng. Tìm kiếm công đức sẽ cho phép các con thâm nhập
vào những điều chưa biết, bằng đôi mắt mở ra với sự thật.
72. Có nhiều Mầu Nhiệm mà con người đã cố gắng để giải thích cách vô ích. Cả trực giác và khoa học
của con người đều không thể thỏa mãn nhiều câu hỏi mà con người đặt ra, và lý do là có kiến thức chỉ
dành riêng cho tinh thần đã thâm nhập vào thung lũng tâm linh. Những điều ngạc nhiên đang chờ đợi
nó, những điều kỳ diệu, những tiết lộ đó, sẽ là một phần của giải thưởng của nó, tuy nhiên, thực sự Ta
nói với các con, nếu một linh hồn đến thế giới tâm linh với một tấm che mắt, nó sẽ không nhìn thấy gì
và tiếp tục nhìn thấy trước mắt chỉ là những Mầu Nhiệm mà tất cả nên là rõ ràng.
73. Giáo Lý Thánh Thiêng mà Ta mang đến cho các con tiết lộ nhiều vẻ đẹp và chuẩn bị cho các con,
để khi các con thể hiện tinh thần trước công lý của sự Vĩnh cửu, các con biết cách đối mặt với thực tại
kỳ diệu sẽ bao quanh các con ngay lập tức. (85, 42 và 63 - 66)
74. Nhận ánh sáng của Ta để nó chiếu sáng con đường của sự tồn tại của mình, và trong giờ chết của
mình, giải thoát các con khỏi sự nhầm lẫn; và ngay lập tức, ngay khi các con vượt qua cổng của Thế
Giới bên kia, các con sẽ biết mình là ai, và các con đã từng là ai và sẽ là ai. (100, 60)

75. Trong khi cơ thể của các con, ngay cả sau khi chết vẫn tiếp tục cung cấp dinh dưỡng và sự sống,
chìm vào trái đất, chúng sẽ được tích hợp để tăng thêm hiệu quả, lương tâm của mình, vượt qua bản
thể của mình, sẽ không ở lại trái đất, nhưng sẽ đi cùng với tinh thần và được thể hiện cho nó giống
như một cuốn sách mà những bài học sâu sắc và khôn ngoan sẽ được nghiên cứu bởi nó.
76. Ở đó, đôi mắt tâm linh của các con sẽ mở ra sự thật, và ngay lập tức, các con sẽ biết cách diễn giải
điều đó, trong toàn bộ cuộc sống các con không thể hiểu được. Sau đó, khi các con sẽ hiểu ý nghĩa của
việc trở thành một đứa con của Thiên Chúa và là anh em với đồng loại của mình. Đó là khi các con sẽ
hiểu giá trị của tất cả những gì các con đã sở hữu, và cảm thấy đau khổ và ăn năn về những lỗi lầm đã
gây ra trong thời gian đã mất, và những mục đích đẹp nhất của sự cải cách và đền bù sẽ được sinh ra
trong các con.
77. Kể từ bây giờ trở đi, tất cả các con đi về cùng một kết thúc, hòa giải và hòa hợp cuộc sống tinh
thần của mình. Không ai tin rằng họ đi trên một con đường tốt hơn anh em của họ, cũng như họ
không ở trên nấc thang cao hơn những người khác. Ta nói với các con, vào giờ cao điểm của cái chết,
đó sẽ là tiếng nói của Ta cho các con biết sự thật liên quan đến độ cao của mình.
78. Ở đó, trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước ánh sáng của lương tâm là nơi nhiều người nhận được
phần thưởng của họ, nhưng cũng là nơi nhiều người nhìn thấy sự vĩ đại của họ biến mất.
79. Các con có muốn tự cứu mình không? Hãy đến với Ta trên con đường của tình anh em, đó là
người duy nhất, không có ai khác, đó là người được đánh dấu bởi câu châm ngôn: Hãy yêu thương
nhau. (299, 40 - 42)

