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Những Điều Mặc Khải của Chúa Giêsu Kitô 

 

Sự Hối Hận, Ăn Năn và Tự Buộc Tội 

 

Vì vậy, Đức Chúa phán:  

 

1. Ta không muốn rằng tinh thần của các con bị vấy bẩn, các con cũng không chết với sự sống đích 

thực, đó là lý do tại sao Ta chạm vào các con với công lý của Ta khi Ta thấy các con đam mê những thú 

vui và các giải trí không lành mạnh. Tinh thần của các con phải đến nơi sạch sẽ của lòng Ta, cách nó đã 

đến cũng như khi nó đã rời khỏi nó. 

 

2 . Tất cả những ai để lại một cơ thể trong lòng đất và rời khỏi thế giới này trong trạng thái bối rối, khi 

nhìn thấy sự hiện diện của Ta trong ánh sáng chiếu sáng lương tâm, được tỉnh dậy từ giấc ngủ sâu của 

họ, khóc lóc với sự hối hận khủng khiếp. Trong khi nỗi đau của đứa trẻ tự giải thoát khỏi nỗi buồn của 

nó vẫn còn, thì Chúa Cha cũng phải chịu đựng. (228, 7 - 8) 

 

3. Hối hận và như bị tra tấn vì thiếu khôn ngoan, và đau khổ vì thiếu tinh thần cần thiết để tận hưởng 

cuộc sống đó, những điều này và nhiều hơn nữa hiện diện trong sự phơi bày của những linh hồn bị 

vấy bẩn hoặc không có sự chuẩn bị trước ngưỡng cửa của đời sống tâm linh. 

 

4. Các con có thấy Ta không thể chấp nhận tội lỗi thế nào, sự không hoàn hảo hoặc sự ngoan cố của 

con người xúc phạm đến Chúa Cha, biết rằng tội ác mà con người gây ra là cho chính họ không? (36, 

56) 

 

5. Cuộc sống của các con sẽ rực rỡ đến mức nào, và sự tiến bộ của khoa học của các con sẽ lớn đến 

mức nào, nếu các con yêu người hàng xóm và làm theo Thánh Ý của Cha mình, nếu các con hy sinh 

điều gì đó theo ý muốn tự do và làm việc theo lệnh của lương tâm. Khoa học của các con sau đó sẽ 

chạm vào siêu nhân, khi vượt qua giới hạn của thế giới vật chất, vì đến thời điểm này nó vẫn chưa tiếp 

cận được những giới hạn đó.   

 

6. Điều bất ngờ là tinh thần của các nhà bác học cảm thấy khi nó từ bỏ thế giới này và xuất hiện trước 

sự thật thiêng liêng. Ở đó, anh ta cúi đầu trong sự xấu hổ, cầu nguyện rằng niềm tự hào của mình sẽ 

được tha thứ! Anh ta đã tin rằng mình đã biết tất cả và đã có thể làm tất cả, và đã phủ nhận sự tồn tại 

của bất cứ điều gì ngoài sự hiểu biết hoặc kiến thức của mình; tuy nhiên, khi thấy mình đứng trước 

Sách Sự sống, trước công việc vô tận của Đấng Tạo hóa, anh ta phải nhận ra sự nhỏ bé của mình và 

che đậy bản thân trong sự khiêm nhường trước Ngài là Đấng khôn ngoan tuyệt đối. (283, 48 - 49)  

 

 



7. Đừng sợ hãi, khi nghĩ về mọi tội lỗi trần gian của mình, để đến thung lũng tâm linh. Nếu các con cho 

phép nỗi đau làm sạch mình, sự ăn năn đó dâng trào trong lòng và nếu các con đấu tranh để sửa chữa 

lỗi lầm của mình, các con sẽ đến nơi sạch sẽ và xứng đáng trước sự hiện diện của Ta, và không ai, kể 

cả lương tâm của các con, sẽ không dám nhắc đến quá khứ của các con về sự không hoàn hảo.  

 

8. Trong biệt thự hoàn hảo có cho mỗi linh hồn, một nơi chờ đợi trong thời gian, hoặc trong cõi vĩnh 

hằng, sự xuất hiện của người sở hữu nó. Từng người một, các con sẽ đến Vương quốc của Ta trên nấc 

thang của tình yêu, từ thiện, đức tin và công đức. (81,60- 61) 

 

Bồi Thường Công Lý 

 

9. Vài môn đệ Ta đã có trong thế giới này và thậm chí còn ít hơn về số lượng những người, được ví 

như hình ảnh của Bậc thầy siêu phàm. Trong cõi tâm linh Ta có nhiều môn đệ, vì đó là nơi có nhiều 

tiến bộ hơn trong nghiên cứu Giáo Lý của Ta. Đó là nơi những người mới bắt đầu của Ta, những người 

khát và đói tình yêu, nhận được từ Thầy của họ những gì nhân loại đã từ chối họ. Đó là nơi những 

người bị phớt lờ trên trái đất, vì sự khiêm nhường của họ, phát sáng vì đức hạnh của họ, và là nơi 

những người phát sáng với sự giác ngộ sai lầm trong thế giới này khóc với nỗi buồn và sự ăn năn. 

 

10. Ở đời sau là nơi Ta chào đón các con theo cách mà các con đã không mong đợi trên trái đất, khi 

các con lập lại những giọt nước mắt nhưng ca ngợi Ta. Không có vấn đề gì trong suốt hành trình của 

mình, các con đã có một khoảnh khắc tuyệt vọng. Ta sẽ tính đến việc các con đã có những ngày đau 

khổ tột cùng và trong đó các con đã chứng minh sự cam chịu và các con chúc tụng Danh Ta. Các con 

cũng trong sự nhỏ bé của mình đã trải qua một số đồi canvê, mặc dù những điều này là do sự bất tuân 

của mình. 

 

11. Này, trong một vài khoảnh khắc của lòng trung thành và tình yêu dành cho Thiên Chúa, các con sẽ 

có được những lần sống và ân sủng sau đó. Theo cách đó, tình yêu vĩnh cửu của Ta đáp lại tình yêu 

tạm thời của con người. (22, 27 - 29)  

 

12. Mỗi hành động tốt sẽ có phần thưởng của nó, sẽ không được nhận trên trái đất, nhưng trong Thế 

Giới bên kia. Nhưng có bao nhiêu trong số các con muốn tận hưởng vinh quang đó trên trái đất, 

không biết rằng, người không làm việc đối với đời sống tâm linh của mình, sẽ không có công đức khi 

bước vào đó, và sự ăn năn của anh ta sẽ rất lớn. (1, 21)  

 

13. Người đi tìm danh dự và sự khen ngợi của thế giới, sẽ có chúng ở đây, nhưng chúng sẽ có thời gian 

ngắn và sẽ phục vụ anh ta trong ngày anh ta bước vào thế giới tâm linh. Ai tìm kiếm tiền, sẽ có phần 

thưởng của mình ở đây, vì đó là thứ anh ta tìm kiếm; nhưng khi đến lúc để lại tất cả ở đây, để thể hiện 

mình trong Thế Giới bên kia, anh ta sẽ không có quyền đòi bồi thường cho tinh thần của mình, mặc dù 

anh ta có thể tin rằng anh ta đã làm nhiều việc từ thiện.  

 

 



14. Ngược lại, Người luôn từ bỏ những lời khen ngợi và ưu ái, và người đã từ bỏ tất cả các giải thưởng 

vật chất, bận rộn gieo rắc lòng tốt, và thích thực thi bác ái, không nghĩ đến giải thưởng, vì anh ta 

không sống vì sự hài lòng của mình, nhưng cho anh em của mình. Sự bình an và hạnh phúc của anh ta 

sẽ lớn biết bao khi anh ở trong lòng của Chúa Cha. (253, 14) 

 

15. Trong giai đoạn này Ta đã đến để mang đến cho các con một Giáo Lý Thuần Khiết và Hoàn Hảo. Vì 

vậy, Ta nói với các con rằng, vào cuối cuộc hành trình của mình, chỉ những hành động thực sự của tình 

yêu mà các con thực hành sẽ được chấp nhận, bởi vì nó sẽ chứng minh rằng các con biết sự thật.  

 

16. Mặc dù các con có thể không biết giá trị của một hành động tốt trong khi thực hiện nó, nhưng 

đừng nghĩ rằng các con sẽ không bao giờ nhận thức được những điều tốt đẹp các con đã làm. Ta nói 

với các con rằng, mỗi tác phẩm của mình các con sẽ được khen thưởng.  

 

17. Các con sẽ thấy khi các con ở Vương quốc Tâm linh, bao nhiêu lần một hành động nhỏ, có vẻ 

không quan trọng, là khởi đầu của một chuỗi lợi ích, một dây chuỗi mà những người khác đã kéo dài, 

nhưng cuối cùng luôn luôn đến sự hài lòng của anh ta là người đã khởi xướng nó. (292, 23 - 24)  

 

18. Ta truyền cảm hứng cho các con để tìm kiếm công đức, không phải để các con bị lay động bởi sự 

quan tâm ích kỷ đối với sự cứu rỗi của mình, mà là để các con hành động nghĩ về anh em của mình, và 

trong các thế hệ chưa đến, niềm vui của họ sẽ rất tuyệt vời khi họ tìm thấy con đường được chuẩn bị 

bởi những người đi trước. Rồi hạnh phúc của các con sẽ là vô hạn, vì niềm vui và sự bình an của anh 

em sẽ đạt đến tinh thần của chính mình.  

 

19. Khác với những người chỉ tìm kiếm sự cứu rỗi và hạnh phúc của họ, vì họ đến nơi họ đã chuẩn bị 

bởi công việc của họ, không thể có một sự bình yên hay hạnh phúc khi chiêm ngưỡng những người ở 

lại gánh chịu gánh nặng đau khổ của họ . 

 

20. Thực sự Ta nói với các con rằng, các môn đệ thực sự của Giáo Lý này thực hành những tình yêu 

ngay chính và thuần khiết, như lương tâm của họ, đó là ánh sáng của riêng Ta. (290, 76 - 77) 

 

21. Nếu các con cư xử với sự khiêm nhường, sự giàu có về tinh thần của các con sẽ phát triển trong 

cuộc sống đang chờ đợi các con. Sau đó, các con sẽ có được sự bình an, mang lại cho mình cảm giác 

đẹp nhất về sự tồn tại của mình, và trong tinh thần của mình, mong muốn phục vụ Chúa Cha, bằng 

cách trở thành một người bảo vệ trung thành của tất cả được tạo ra bởi Ta, và là niềm an ủi cho 

những người đau khổ và bình an cho những người cảm thấy không yên tĩnh. (260, 29) 

 

Sự Thăng Thiên của các Linh Hồn đến Vương Quốc của Thiên Chúa 

 

 

 

 



22. Đây là Kỷ Nguyên thứ ba, trong đó linh hồn của các con, từ trái đất, có thể bắt đầu mơ về những 

kiến thức tuyệt vời và những nơi ở cao hơn, vì khi anh ta rời khỏi thế giới  này, mang trong mình tinh 

thần những kiến thức về những gì anh ta sẽ tìm thấy và phát triển các ân tứ thuộc tâm linh của anh ta, 

sẽ đi qua nhiều thế giới mà không dừng lại ở đó, cho đến khi đến nơi mà thông qua công trạng của 

anh ta, nó tương ứng với anh ta để sinh sống. 

 

23. Anh ta sẽ có ý thức rõ ràng về trạng thái tâm linh của mình, biết cách thực hiện sứ mệnh của mình 

ở bất cứ nơi nào anh ta tìm thấy chính mình, biết ngôn ngữ của tình yêu, sự hòa hợp và công lý, và 

biết cách giao tiếp với sự thuần khiết của ngôn ngữ tâm linh. Sẽ không có chướng ngại vật nguy hiểm, 

nhầm lẫn, cũng không có tang tóc, và anh ta sẽ bắt đầu sống niềm vui tối cao khi đến gần hơn với 

những biệt thự thuộc về mình vì chúng thuộc về gia sản vĩnh cửu. (294, 55)  

 

24. Trên nấc thang Thần thánh có vô số chúng sinh mà sự hoàn hảo về tinh thần cho phép họ chiếm 

giữ các bước khác nhau tùy theo cấp độ tiến hóa mà họ đã đạt được. Linh hồn của các con được tạo 

ra với các thuộc tính đủ để tiến hóa theo nấc thang hoàn hảo đó và để đạt đến một mức độ tiến hóa 

nhất định, theo các thiết kế Thần thánh của Đấng Tạo hóa.  

 

25. Các con không biết vận mệnh của những linh hồn đó, nhưng Ta nói với các con rằng, nó hoàn hảo 

như mọi thứ do Ta đã tạo ra. 

 

26. Các con vẫn không hiểu những món quà mà Chúa Cha đã tặng cho các con, nhưng đừng sợ, vì sau 

này các con sẽ nhận thức được chúng và sẽ thấy chúng được biểu lộ đầy đủ. 

 

27. Số lượng tinh thần thì vô hạn, giống như của các con, cư trú ở những nơi khác nhau, thấy mình 

được hợp nhất bởi một lực vượt trội, đó là tình yêu. Chúng được tạo ra để đấu tranh, cho độ cao của 

chúng, không phải cho sự bất động. Những người đã tuân theo mệnh Lệnh của Ta đã trở nên vĩ đại 

trong Tình yêu thiêng liêng.   

 

28. Tuy nhiên, Ta nhắc nhở các con rằng, mặc dù tinh thần của các con có thể đạt đến sự vĩ đại, sức 

mạnh và trí tuệ, nhưng chúng sẽ không trở nên toàn năng, vì thuộc tính của chúng không phải là vô 

hạn như khi chúng ở trong Thiên Chúa. Tuy nhiên, chúng sẽ đủ để đưa các con đến đỉnh cao của sự 

hoàn hảo dọc theo con đường thẳng mà tình yêu của  Đấng Tạo Hóa dành cho các con ngay từ giây 

phút đầu tiên. (32, 34 - 37) 

 

29. Tinh thần của các con sẽ phải vượt qua bảy giai đoạn tâm linh để đạt đến sự hoàn hảo của nó. 

Ngày nay, khi sống trên trái đất, các con không biết mình đang tìm thấy bước nào của chiếc thang. 

 

30. Mặc dù Ta biết câu trả lời cho câu hỏi đó từ tinh thần của các con, Ta không được nói cho các con 

câu trả lời ngay bây giờ.  

 

 



31. Mỗi cầu thang, mỗi bậc thang, mỗi biệt thự, cung cấp ánh sáng lớn hơn và niềm vui hoàn hảo hơn 

cho tinh thần; nhưng bình an tối cao, và hạnh phúc hoàn hảo của tinh thần, vượt ra ngoài những nơi 

trú ngụ thoáng qua của các linh hồn. 

 

32. Bao nhiêu lần các con sẽ tin rằng mình cảm thấy hạnh phúc hoàn hảo trong lòng của Thiên Chúa, 

không nhận ra rằng hạnh phúc này chỉ là lời hứa của thế giới tiếp theo, mà các con sẽ vượt qua sau 

cuộc sống này. (296, 49 - 50)  

 

33. Có bao nhiêu người mơ ước được chết, với hy vọng rằng đó sẽ là khoảnh khắc khi họ đến trước 

mặt Ta để tôn thờ Ta mãi mãi trên Thiên Đàng, không nhận ra rằng con đường dài hơn vô hạn mà họ 

có thể tin được. Để leo lên một nấc thang dẫn đến Ta, cần phải biết sống cuộc sống của con người. Sự 

thiếu hiểu biết là nguyên nhân khiến nhiều người bị nhầm lẫn bản chất của các bài học của Ta. (164, 

30) 

 

34. Vì con người, các yếu tố của sự hủy diệt đã được phóng thích, và chiến tranh đã gieo hạt giống của 

nó vào mỗi trái tim. Ôi, bao nhiêu nỗi đau nhân loại đã cảm thấy! Bao nhiêu hoang tàn, đau khổ, bị bỏ 

rơi và nỗi thương tiếc họ đã để lại trên con đường của họ! Các con có tin rằng linh hồn của những 

người đã sa ngã trong trận chiến bị diệt vong không? Hay là một phần của cuộc sống, vĩnh cửu, nơi 

sinh sống của con người đã không còn tồn tại không? 

 

35. Không, con người, tinh thần sống sót sau chiến tranh và cái chết. Đó là một phần của Thần Khí của 

Ta trỗi dậy từ những lĩnh vực đau khổ và tìm kiếm trên con đường của Ta một chân trời mới để tiếp 

tục sống, phát triển và tiến hóa. (262, 26 - 27) 

 

36. Ta đã trao trái đất để cho các con sở hữu như nhau, được sống trong hòa bình và trở thành một 

ngôi nhà tạm thời, nơi các con sẽ phát triển những món quà của mình và chuẩn bị tinh thần để lên 

đến nơi ở mới.   

 

37. Ta đã nói với các con: Trong nhà của Chúa có rất nhiều biệt thự. Các con sẽ biết chúng khi các con 

thăng thiên. Mỗi độ tăng dần sẽ đưa các con đến gần Ta hơn và sẽ được các con tiếp cận theo các tác 

phẩm của mình, vì tất cả đều tuân theo một trật tự Thánh Thiêng và công lý. 

 

38. Không ai có thể cản trở việc các con chuyển từ bước này sang bước tiếp theo, và vào cuối mỗi 

bước trong số chúng, sẽ có sự vui mừng và ăn mừng trong tinh thần của các con, và cả trong của Ta. 

 

39. Theo cách này Ta chuẩn bị cho các con biết rằng, con đường mà các con phải đi là dài; đừng hài 

lòng với những tác phẩm đầu tiên của mình, tin rằng chúng sẽ mở cổng cho những biệt thự đó. 

 

40. Ngoài ra, Ta nói với các con, thật tuyệt vời và thỏa mãn khi một tinh thần đi đến cuối một đoạn 

đường, và dừng lại để nhìn lại con đường mình đã đi, những cuộc đấu tranh vĩ đại, những ngày cay 

đắng và những giờ bình yên sau khi vượt qua vô số chướng ngại vật. 

 



41. Và cuối cùng, chiến thắng, sự đền bù và công lý tỏa sáng xung quanh các con, và tinh thần của Cha 

các con, hiện tại và vinh quang, ban phước cho con trai Ngài, đưa anh ta về yên nghỉ, trong khi anh ta 

đang chuẩn bị cho bước tiếp theo, và do đó truyền từ bước này sang bước khác, cho đến khi cuối 

cùng các con đạt được sự thỏa mãn cao nhất: cư trú vĩnh viễn trong Ta. (315, 34 - 36)  

 

42. Tia lửa làm cho con người giống với Đấng Tạo Hóa của anh ta sẽ đến gần hơn với ngọn lửa vô tận 

mà nó phát ra, và tia sáng đó sẽ là một ánh sáng rực rỡ, có lương tâm với tình yêu, tràn đầy trí tuệ và 

sức mạnh. Đó là sẽ được hưởng trạng thái của sự hoàn hảo, trong đó không có nỗi đau nhỏ nhất hoặc 

đau khổ nhỏ nhất, nhưng hạnh phúc hoàn hảo và thực sự. 

 

43. Nếu đây không phải là định mệnh của tinh thần các con, Ta thực sự nói với các con rằng, Ta sẽ 

không bao giờ cho các con biết Giáo Lý của Ta qua rất nhiều bài học, vì Luật của Kỷ Nguyên đầu tiên 

đã có thể đủ để các con sống trong hòa bình trên trái đất.    

 

44. Tuy nhiên, nếu các con suy ngẫm về việc Ta đã đến sống giữa con người và đã hứa với họ một thế 

giới tốt đẹp hơn, vô tận, ngoài cuộc sống này, và nếu các con nhớ rằng, Ta đã hứa sẽ quay lại trong Kỷ 

Nguyên khác để tiếp tục nói và giải thích cho các con tất cả những gì các con đã không hiểu, cuối cùng 

các con sẽ hiểu rằng, đích đến  tinh thần của con người, cao hơn nhiều so với những gì các con có thể 

tưởng tượng, và rằng, hạnh phúc được hứa hẹn là vô cùng lớn hơn các con có thể tưởng tượng hoặc 

thấy trước. (277, 48 - 49) 


