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Những điều Mặc Khải của Chúa Giêsu Kitô
Quy Luật của Sự Tiến Hóa
Vì vậy, Đức Chúa phán:
1. Ta nói với các con rằng, nhân loại cần phải biết rằng tinh thần của họ đã đến trái đất nhiều lần và họ
vẫn không thể phát sinh dọc theo con đường của Luật pháp của Ta để lên đến đỉnh núi. (77, 55)
2. Tại sao, nếu loài người đã chứng kiến sự phát triển của khoa học và khám phá ra những điều họ
không tin trước đó, liệu nó có chống lại sự tiến hóa tự nhiên của tinh thần không? Tại sao họ cố chấp
trong những gì làm cho họ vẫn đứng yên và thờ ơ? Tại sao họ không muốn nhìn thoáng qua cuộc sống
vĩnh cửu? (118, 77)
3. Hiểu rằng, mặc dù sự sáng tạo dường như đã được hoàn thành, tất cả mọi thứ tiếp tục phát triển,
biến đổi và trở nên hoàn hảo hơn. Linh hồn của các con có thể thoát khỏi Luật Thánh Thiêng đó
không? Không, các con của Ta, không ai có thể nói lời cuối cùng về tâm linh, về khoa học hay về sự
sống, vì chúng là những công việc của Ta, mà không có kết thúc.
4. Có bao nhiêu người, dựa trên kiến thức họ đã đạt được, tin rằng họ có tinh thần vĩ đại, nhưng đối
với Ta giống như một số đứa trẻ đứng yên trên con đường tiến hóa của họ; họ nên nhận ra rằng
không chỉ thông qua sự phát triển của tâm trí mà sự nâng cao của tinh thần đạt được, mà còn thông
qua tất cả - xung quanh sự phát triển của bản thể họ; và có nhiều ân sủng cần thiết để phát triển để
đạt được sự hoàn thiện.
5. Đó là lý do tại sao Ta thiết lập sự tái sinh của tinh thần là một trong những Luật lệ về tình yêu và
công lý của Ta, để cung cấp cho nó một con đường dài hơn sẽ cho nó cơ hội cần thiết để đạt được sự
hoàn hảo.
6. Mỗi sự tồn tại chỉ là một bài học ngắn gọn; vì nếu không, cơ hội cho một người, bao gồm trong đó
việc thực hiện tất cả Luật pháp của Ta sẽ rất ngắn. Tuy nhiên, điều cần thiết là các con hiểu ý nghĩa
của cuộc sống này để lấy từ bản chất của nó và để đạt được sự hài hòa của nó, đó là nền tảng của sự
hoàn hảo của con người; sau đó các con sẽ có thể vượt qua một mặt phẳng cao hơn, cho đến khi các
con đến với đời sống tâm linh. Ở đó Ta đã giữ nhiều bài học mà Ta phải dạy cho các con, và nhiều điều
mặc khải mà Ta vẫn phải thực hiện cho các con. (156, 28 - 29)
7. Tại sao, trong khi tất cả mọi thứ phát triển, không ngừng biến đổi, phát triển và trở nên hoàn hảo
hơn, chỉ có tinh thần của các con vẫn bị trì trệ trong suốt nhiều thế kỷ?

8. Vì các con đã khám phá và đã học hỏi nhiều, thông qua các ngành khoa học, các con không bỏ qua
sự tiến hóa không ngừng tồn tại trong tất cả các sinh vật của sự sáng tạo. Ta muốn các con hiểu rằng
các con không được để tinh thần bị bỏ rơi vì sự lạc hậu đó và trong sự trì trệ mà các con đã giữ nó quá
lâu; và rằng các con phải đấu tranh để đạt được sự hài hòa với tất cả những gì xung quanh mình, để
ngày đó có thể đến khi Thiên nhiên, thay vì che giấu bí mật của nó, tiết lộ chúng, và các yếu tố, thay vì
thù địch, trở thành người hầu, cộng tác viên và anh em của mình. (305, 6 và 8)
Sự Sống Lại của Thân Xác - Được Hiểu Đúng Nghĩa
9. Bây giờ thế giới sẽ biết sự thật về sự sống lại của thân xác, đó là sự tái sinh của tinh thần.
10. Tái sinh: để trở lại thế giới vật chất để được tái sinh thành con người: sự xuất hiện của tinh thần
trong cơ thể con người để tiếp tục một sứ vụ: Đó là sự thật về sự sống lại của xác thịt mà những người
lớn tuổi của các con đã nói , đưa ra những giải thích mà đã bị bóp méo như chúng là vô lý.
11. Tái sinh là một món quà mà Thiên Chúa đã thừa nhận cho tinh thần của các con, để nó không bao
giờ bị giới hạn bởi sự nhỏ bé của hình thức vật chất, bởi sự tồn tại phù du của nó trên trái đất, hoặc
bởi những điểm yếu tự nhiên của nó; nhưng đúng hơn, bởi vì tinh thần xuất phát từ một bản chất
vượt trội, nó có thể sử dụng càng nhiều hình thức vật chất cần thiết để thực hiện các sứ vụ vĩ đại của
nó trên thế giới.
12. Thông qua món quà này, linh hồn thể hiện sự vượt trội to lớn của nó đối với xác thịt, về cái chết và
trên tất cả những gì là thế gian, đánh bại cái chết, sống sót từ cơ thể này sang cơ thể khác, đến mức
có thể được giao phó cho nó: kẻ chinh phục thời gian , các chướng ngại, và những cám dỗ. (290, 53 56)
13. Làm thế nào các con có thể tin rằng vào ngày phán xét, xác của người chết sẽ được sống lại và
được kết hợp với linh hồn của họ để vào Vương quốc của Thiên Chúa? Làm thế nào các con có thể
diễn giải theo cách đó những gì các con đã được dạy trong thời gian trước?
14. Xác thịt thuộc về thế giới này và vẫn còn ở đây, trong khi tinh thần tự do nảy sinh và trở về sự tồn
tại từ nơi nó phát xuất. Những gì sinh ra từ xác thịt là xác thịt; Thần Khí của Ta là tinh thần. Sự sống
lại của xác phàm *) là sự tái sinh của tinh thần, và nếu một số người tin rằng đó là một lý thuyết của
con người và những người khác tin rằng đó là một sự mặc khải mới, thì thật ra Ta nói với các con rằng,
Ta đã bắt đầu làm cho thế giới biết đến Sự khởi đầu của loài người; bằng chứng về nó các con có thể
tìm thấy trong văn bản của Kinh Thánh, đó là một bằng chứng về các công việc của Ta.
*) Thuật ngữ này, được biết đến từ tín ngưỡng cũ của Kitô giáo, đã được hội đồng Nicäa viết ra, vào
thời điểm mà giáo lý tái sinh đã được chấp nhận một phần, đã bị hoàng đế Justinian lên án, là 553
năm sau Chúa Kitô. Cùng với đó, sự tái sinh của tinh thần trong xác phàm đã trở thành sự hồi sinh của
xác thịt.

15. Tuy nhiên, trong Kỷ Nguyên này, sự mặc khải đã đạt đến tinh thần của các con trong một mức độ
tiến hóa lớn hơn. Nó sẽ sớm được coi là một trong những Luật lệ đúng đắn và đáng yêu nhất của
Đấng Tạo Hóa. Bỏ qua niềm tin rằng các con đã có 'Ngày phán xét' không phải là một ngày giống như
của các con, bởi vì đó là một giai đoạn và ngày tận thế không phải là ngày tận thế của hành tinh nơi
các con sống, mà là cuộc sống tự cao tự đại mà các con đã tạo ra trên đó. (76, 41 - 43)
16. Mầu Nhiệm về sự sống lại của xác thịt đã được làm rõ bằng sự mặc khải về sự tái sinh của tinh
thần. Hôm nay các con nhận ra rằng, mục tiêu của Luật tình yêu và công lý này là vì sự hoàn hảo của
tinh thần, để nó sẽ không bao giờ bị mất, bởi vì nó sẽ luôn tìm thấy một cánh cửa mở như một cơ hội
mà Chúa Cha ban cho sự cứu rỗi.
17. Phán xét của Ta cho mọi tinh thần, bởi lý do của Luật này, là hoàn hảo và không thể tránh được.
18. Chỉ có Ta biết cách phán xét các con, vì mỗi vận mạng là không thể hiểu được đối với con người.
Do đó, không ai bị kiểm duyệt hoặc tiếp xúc trước những người khác.
19. Và sau khi đánh mất chính mình trong tội lỗi, từ rất nhiều cuộc đấu tranh và thăng trầm và nhiều
người lang thang, các linh hồn sẽ đến trước mặt Ta được đầy với kiến thức, thông qua kinh nghiệm
của họ, được thanh tẩy bằng nỗi đau, được nâng cao bởi công đức của họ, mệt mỏi từ cuộc hành
hương dài của họ, nhưng đơn sơ và vui như trẻ con. (1, 61 - 64)
Trạng Thái khác biệt của Sự Phát Triển của các Tinh Thần
20. Đã lâu rồi kể từ khi tinh thần của các con đã phát ra từ Ta, tuy nhiên, không phải ai cũng tiến hóa
theo cùng một cách trên con đường tâm linh.
21. Tất cả các số mệnh đều khác nhau, mặc dù chúng dẫn các con đến cùng một mục tiêu. Đối với một
số đã được bảo lưu, một số thử thách và cho những người khác. Một đứa trẻ đi một con đường, và
một đứa khác sẽ đi theo một khóa học khác. Không phải tất cả các con đã nổi lên sự tồn tại này cùng
một lúc, và các con cũng sẽ không trở lại cùng một lúc. Một số đi trước, và những người khác theo
phía sau, nhưng mục tiêu đang chờ đợi tất cả mọi người. Không ai biết ai ở gần cũng như ai xa, vì các
con vẫn còn nhỏ bé để có kiến thức này; các con là con người và sự phù phiếm của mình sẽ dẫn các
con lạc lối. (10, 77 - 78)
22. Trong mọi thời điểm, ngay cả những gì xa xôi nhất trong lịch sử loài người, các con đã có những ví
dụ về những người có tinh thần cao. Làm thế nào để các con giải thích cho chính mình thực tế, rằng
đã có những người có tinh thần tiến hóa từ thời kỳ đầu tiên, nếu trước đó họ đã không trải qua các
lần tái sinh liên tiếp giúp họ nâng cao bản thân?

23. Đó là bởi vì tinh thần không được sinh ra cùng lúc với vỏ bọc(thân xác), cũng không phải sự khởi
đầu của loài người trùng khớp với tinh thần. Ta thực sự nói với các con, không một tinh thần nào từng
đến thế giới này mà không tồn tại đầu tiên trong Thế Giới bên kia. Và ai trong số các con có thể đo
lường hoặc biết thời gian mà anh ta đã sống trong các lâu đài khác trước khi đến sống trên trái đất?
(156, 31 - 32)
Kiến Thức về Cuộc Sống Trần Gian trước đây và Sự Phát Triển của Chính Mình
24. Trong khi tinh thần hợp nhất với cơ thể vật chất, nó không nhận thức được những công đức mà
nó đã đạt được trong kiếp trước. Tuy nhiên, nó biết rằng nó sở hữu cuộc sống vĩnh cửu và nó sẽ tiếp
tục phát triển để theo đuổi đỉnh cao, nhưng hiện tại nó không biết mình đã đạt đến cấp độ nào. (190,
57)
25. Tâm trí của các con không nhận được những ấn tượng hay ký ức trong quá khứ về tinh thần của
mình, bởi vì vật chất này giống như một tấm màn che dày, không cho phép bước vào sự sống tinh
thần. Tâm trí nào có thể nhận được những hình ảnh và ấn tượng mà tinh thần đã tập hợp trong quỹ
đạo của quá khứ? Trí thông minh nào có thể phối hợp với những ý tưởng con người không thể hiểu
được?
26. Vì tất cả những lý do này, cho đến bây giờ Ta không cho phép các con biết mình là ai về mặt tâm
linh, cũng như quá khứ của các con là gì. (274, 54 - 55)
27. Tất cả các công việc của Ta đã được Ta viết trong một cuốn sách có tựa đề: “Sự Sống”. Số lượng
trang là không thể đếm được, sự khôn ngoan của nó là vô hạn, và ngoài Thiên Chúa, là tác giả, nó có
thể không được ai lấy. Nhưng ở đó, trên mỗi trang, được viết một bản tóm tắt giới hạn, trong đó Chúa
Cha đã phác họa từng tác phẩm của mình, để đặt nó trong tầm với của mọi sự hiểu biết.
28. Các con cũng vậy, đang viết cuốn sách của cuộc đời mình, trong đó được viết tất cả các tác phẩm
của mình, và mỗi bước trên con đường tiến hóa dài. Cuốn sách đó sẽ được viết theo lương tâm của
mình, và nó sẽ là ánh sáng của kiến thức và kinh nghiệm mà ngày mai các con sẽ soi sáng con đường
của những người anh em của mình.
29. Các con chưa thể trình bày cuốn sách của mình cho bất kỳ ai, bởi vì ngay cả các con cũng không
biết nội dung của nó, nhưng sẽ sớm có ánh sáng trong bản thể mình và các con sẽ có thể cho anh em
của mình xem những trang nói về sự phát triển, sự phục hồi của các con và kinh nghiệm của các con
Sau đó các con sẽ là một cuốn sách mở ra cho nhân loại.
30. Phúc cho những ai nắm giữ sứ mệnh của mình, họ sẽ cảm thấy mình đang bước lên chiếc thang
mà Gia-Cốp đã thấy trong giấc mơ của ông, đó là con đường tâm linh dẫn các sinh linh đến sự hiện
diện của Đấng Tạo Hóa. (253, 6 - 8)

Tình Yêu như là một Yêu Cầu cho Sự Phát Triển Tâm Linh
31. Giống như cơ thể các con cần không khí, mặt trời, nước và bánh để sống, do đó, tinh thần cũng
cần môi trường, ánh sáng và sự duy trì của chính bản thân nó. Khi nó không được tự do nâng cao bản
thân để tìm kiếm sự nuôi dưỡng, nó suy yếu, khô héo và trở nên buồn tẻ, giống như một đứa trẻ luôn
ở trong nôi và bị nhốt trong phòng ngủ; tứ chi của nó cứng lại, nó phát triển nhợt nhạt, các giác quan
của nó yếu đi và các khoa bị teo lại.
32. Xem làm thế nào tinh thần cũng có thể trở nên tê liệt? Điều gì sẽ xảy ra nếu Ta nói với các con
rằng, thế giới đầy những người bị tê liệt, mù, điếc và bị bệnh về tinh thần. Tinh thần sống khép kín,
không có tự do để phát triển bản thân, là một sinh vật không phát triển, không khôn ngoan, cũng
không có sức mạnh và đức hạnh. (258, 62 - 63)
33. Thực sự Ta nói với các con, thứ có thể nâng cao các con là tình yêu, vì trong đó tồn tại sự khôn
ngoan, tình cảm và sự nâng cao. Tình yêu là một bản tóm tắt của tất cả các thuộc tính của Thiên Tính,
và Thiên Chúa đã thắp lên ngọn lửa đó trong mọi sinh vật tâm linh.
34. Có bao nhiêu bài học Ta đã đưa ra để các con học cách yêu? Có bao nhiêu cơ hội, sự sống và tái
sinh mà lòng thương xót của Thiên Chúa đã cung cấp! Bài học đã được lặp đi lặp lại nhiều lần khi cần
thiết, cho đến khi nó được học. Một khi nó được tuân theo, không cần phải lặp lại bài học, vì nó không
thể bị lãng quên.
35. Nếu các con học bài học của Ta một cách nhanh chóng, các con sẽ không còn phải chịu đựng, cũng
không khóc vì lỗi của mình. Một sinh vật tận dụng những bài học nhận được trên trái đất có thể trở lại
thế giới, nhưng mỗi lần có nhiều tiến bộ hơn và trong điều kiện tốt hơn. Giữa cuộc sống này và cuộc
sống khác luôn có một thời gian nghỉ ngơi, cần thiết để suy ngẫm và nghỉ ngơi trước khi bắt đầu
nhiệm vụ mới. (263, 43 - 45)
Nhiều Lý Do cho Sự Tái Sinh
36. Thực sự Ta nói với các con rằng, không có Kỷ Nguyên nào trong cuộc sống của con người, con
người thiếu kiến thức về Luật của Ta, vì anh ta chưa bao giờ thiếu một tia sáng trong tâm hồn, một
trực giác trong tâm trí anh ta, hoặc một sự hiện diện trong trái tim anh ta từ tia lửa Thần Thánh, mà là
lương tâm của anh ta.
37. Tuy nhiên, tinh thần của các con đã hướng về phía Thế Giới bên kia, bịt mắt trong bóng tối và Ta
nói với các con rằng, Người không tận dụng những bài học có trong cuộc sống của thế giới này, thung
lũng của sự thử thách này, sẽ phải quay trở lại với nó để hoàn thành sự phục hồi của mình và trên hết,
để học hỏi. (184, 39)

38. Ở các thế giới khác, các linh hồn cũng được hưởng ý chí tự do, họ phạm tội và lạc lối, hoặc kiên trì
làm điều tốt và do đó xoay sở để thăng thiên, giống như các con làm trên trái đất. Nhưng tại thời
điểm được chỉ định, những người định đến thế giới này, đi xuống hoặc là để hoàn thành một sứ mệnh
cao cả, hoặc chuộc lỗi.
39. Theo mong muốn của họ để nhìn thấy trái đất này, nó dường như là một thiên đường, và với
người khác là một địa ngục. Đó là lý do tại sao, khi họ hiểu được lòng thương xót của Chúa Cha, họ chỉ
thấy một cuộc sống kỳ diệu được gieo những lời chúc phúc và dạy dỗ cho tinh thần: một con đường
đưa họ đến gần Đất Hứa.
40. Một số rời khỏi thế giới này mong muốn trở lại, những người khác làm như vậy với nỗi sợ phải có;
điều này là do bản thể các con chưa học được cách hiểu sự hòa hợp mà các con phải sống với Chúa.
(156, 33 - 34)
41. Không ai nổi loạn với ý tưởng phải quay trở lại hành tinh này trong một cơ thể khác, cũng không
nghĩ rằng tái sinh là một hình phạt cho tinh thần. Tất cả các linh hồn định sống trên trái đất đã phải
thông qua luật tái sinh để đạt được sự tiến hóa của họ và thực hiện sứ mệnh mà Ta đã giao phó cho
họ.
42. Không chỉ các linh hồn có độ cao nhỏ mà phải tái sinh một lần nữa, các linh hồn trên cao cũng trở
lại nhiều lần, cho đến khi công việc của họ kết thúc.
43. Êliah là nhà tiên tri vĩ đại nhất đã đến trái đất, và mặc dù có những công việc vĩ đại mà ông đã làm
và những thử thách lớn mà ông đã trải qua, ông phải trở lại thế giới này trong một thời điểm khác,
dưới hình thức thể lý khác, và với một tên khác.
44. Luật tình yêu và công lý này đã được nhân loại biết đến từ lâu, vì nếu họ đã biết trước đó, họ có
thể đã rơi vào nhầm lẫn; Tuy nhiên, Chúa Cha đã đưa ra một số điều mặc khải cho các con, và đã ban
cho các con một số dấu hiệu rằng ánh sáng của thời gian này, đó là Kỷ Nguyên của giải pháp của tất cả
các Mầu Nhiệm. (122, 25 - 28)
Con Đường dẫn đến Sự Hoàn Hảo
45. Lâu dài là con đường mà các con sẽ đến với ánh sáng trọn vẹn. Không có con đường nào dài hơn
con đường của tinh thần, mà Chúa Cha, Nhà điêu khắc Thánh Thiêng, Người định hình và đánh bóng
tinh thần của các con, mang lại hình dạng hoàn hảo. (292, 26)
46. Thực sự Ta nói với các con rằng, để đến với sự sạch sẽ hoàn toàn, tinh thần của các con phải tự
thanh lọc nhiều trong thế giới này và trong thung lũng tâm linh.

47. Các con sẽ trở lại hành tinh này nhiều lần khi cần thiết và các con càng không tận dụng được
những cơ hội mà Cha các con dành cho mình, các con sẽ càng bị hoãn lại vào cuộc sống thực sự của
mình, và các con càng ở lại lâu hơn ở thung lũng nước mắt.
48. Trong mỗi sự tồn tại của trái đất, mọi tinh thần phải thể hiện sự tiến bộ và thành quả của sự tiến
hóa của nó, tạo ra một bước tiến vững chắc mỗi lần.
49. Hãy nhớ rằng lợi ích duy nhất phục hồi lợi ích của các con là những gì được thực hiện từ tình yêu
và lòng bác ái thực sự cho người khác, và được thực hiện một cách vô tư không vụ lợi. (159, 29 - 32)
50. Trong con người có hai thế lực, luôn luôn đấu tranh: bản chất con người của anh ta, đó là tạm thời
và bản chất tâm linh của anh ta là vĩnh cửu.
51. Sinh mệnh vĩnh cửu đó nhận thức rõ rằng thời gian rất dài sẽ trôi qua để anh ta có thể đạt đến sự
hoàn hảo về tinh thần; Anh ta dự đoán rằng anh ta sẽ có nhiều tồn tại và trong đó anh ta sẽ trải qua
nhiều thử thách trước khi có được hạnh phúc thực sự của mình. Linh hồn thấy trước rằng sau những
giọt nước mắt, nỗi đau và trải qua nhiều lần qua cái chết của thể xác, anh ta sẽ đạt đến đỉnh cao mà
anh ta luôn tìm kiếm trong sự khao khát sự hoàn hảo.
52. Mặt khác, xác thịt, yếu đuối và nhỏ bé đó, khóc lóc, nổi loạn và đôi khi từ chối tuân theo các mệnh
lệnh của tinh thần, và chỉ sau khi đã tiến hóa, mới mạnh mẽ và có kinh nghiệm trong cuộc đấu tranh
với xác thịt và môi trường xung quanh, là nó có thể thống trị xác thịt và thể hiện qua nó.
53. Đường dài là cuộc hành hương của linh hồn, mở rộng con đường của anh ta, nhiều và khá thay đổi
của sự tồn tại của anh ta, và những thử thách của anh ta khác nhau ở mọi thời điểm, nhưng trong khi
anh ta tuân thủ chúng, anh ta nâng cao, thanh lọc và hoàn thiện bản thân.
54. Trong cuộc đời đi qua, anh ta đang để lại dấu vết ánh sáng, đó là lý do tại sao nhiều lần ý thích của
xác thịt không liên quan đến tinh thần, vì anh ta biết rằng chúng là tạm thời và anh ta không thể giam
giữ hành trình của mình bởi các sự cố mà anh ta coi là không đáng kể.
55. Thoáng chốc, anh ta chú ý đến những điểm yếu của cơ thể, nhưng anh ta biết rằng anh ta không
thể yêu rất nhiều thứ gì đó ngắn ngủi và sẽ sớm biến mất trong lòng đất. (18, 24 và 27 - 28)
Trường Phổ Quát của Sự Sống
56. Kể từ khi bắt đầu loài người, tái sinh linh hồn đã tồn tại như một quy luật của tình yêu và công lý,
và là một trong những hình thức mà Chúa Cha đã thể hiện sự khoan hồng vô hạn của mình. Sự tái sinh
không chỉ của thời gian này, mà là của mọi thời đại, nhưng đừng nghĩ rằng Mầu Nhiệm này đã chưa
được tiết lộ trước đây; từ khởi đầu, một trực giác đã tồn tại trong con người về sự tái sinh của linh
hồn.

57. Tuy nhiên, loài người này, tìm kiếm khoa học vật chất và sự giàu có của thế giới, đã cho phép bản
thân bị chi phối bởi những đam mê của xác thịt, làm cứng những giác quan mà tâm linh nhận thấy,
làm cho nó bị mù và điếc với những gì tương ứng với tinh thần. (105, 52)
58. Trước khi sáng tạo, các con đã ở trong Ta; Sau đó, với tư cách là một sinh vật tâm linh, từ một nơi
mà tất cả rung động trong sự hài hòa hoàn hảo, nơi tinh túy của sự sống và nguồn ánh sáng thực sự
được tìm thấy, Ta đến để cung cấp cho các con dưỡng chất.
59. Nỗi đau đã không phải do Chúa Cha tạo ra. Trong những thời điểm Ta nói, các con đã không có lý
do để thút thít và đã không có gì để than thở, các con đã cảm thấy vinh quang trong chính mình, vì
trong cuộc sống hoàn hảo của mình, các con đã là biểu tượng của sự tồn tại đó.
60. Nhưng khi các con đã rời khỏi nơi ở đó, Ta đã ban cho linh hồn, và các con càng ngày đã càng đi
xuống xa hơn. Kể từ đó, tinh thần của các con đã dần dần tiến hóa, cho đến khi đến được mặt phẳng,
nó hiện đang chiếm giữ, nơi ánh sáng của Chúa Cha tỏa sáng. (115, 4 - 5)
61. Điểm đến cuối cùng của mọi tinh thần là hợp nhất với Thiên Chúa, sau khi nó được thanh luyện và
đạt được sự hoàn hảo. Đó là lý do tại sao Ta lấp đầy con đường của các con bằng sự giác ngộ và tiếp
thêm sức mạnh cho tinh thần của các con, để các con có thể tiến lên từng bước. Ngôi biệt thự mà các
con sẽ sống trong thung lũng tâm linh sẽ được xác định bởi mức độ nâng cao tinh thần của mình khi
các con rời khỏi trái đất, bởi vì vũ trụ được tạo ra như một trường học hoàn hảo cho tinh thần. (195,
38)
62. Nếu Ta đã ban cho các con tất cả trong cuộc sống này, bây giờ các con sẽ không muốn bước lên
một bước nữa, nhưng những gì các con chưa đạt được trong một sự tồn tại, các con tìm kiếm ở một
điều khác, và những gì các con không đạt được trong đó, được hứa cho các con ở một nơi cao hơn, và
vì thế nó đi trong vô tận trên con đường vô tận của những linh hồn.
63. Khi các con nghe Lời Ta, dường như tinh thần của các con không thể đạt đến sự hoàn hảo như vậy,
và Ta nói với các con rằng, hôm nay các con nghi ngờ vận mệnh cao cả của tinh thần, bởi vì các con chỉ
nhìn vào những gì mình có thể nhìn thấy bằng con mắt thể lý: nhỏ bé, vô minh, và xấu xa. Tuy nhiên,
đó là vì tinh thần của một số người bị bệnh, trong khi ở những người khác thì bị tê liệt. Có một số
người mù, và những người khác đã chết về mặt tâm linh. Trước những đau khổ về tinh thần như vậy,
các con phải nghi ngờ định mệnh mà sự vĩnh cửu dành riêng cho mình.
64. Vì vậy, các con sống trong thời đại vật chất và tình yêu đối với thế giới này, nhưng ánh sáng của sự
thật của Ta đã đến với các con, để làm tiêu tan bóng tối của một thời gian đã trôi qua, thông báo bởi
ánh sáng của bình minh, khi nó đến về một Kỷ Nguyên Mới, mà tinh thần sẽ nhận được sự chiếu sáng
trong giáo huấn của Ta. (116, 17 - 18)

65. Nhiều người trong các con đã không có cơ hội khác để đến trái đất để sửa chữa lỗi lầm của mình;
các con sẽ không sở hữu công cụ mà các con có ngày hôm nay, đó là cơ thể mang các con và phụ
thuộc vào các con. Điều cần thiết là các con hiểu rằng, đến với thế giới là một đặc ân cho tinh thần,
không bao giờ là một hình phạt, và do đó, các con phải sử dụng ân sủng này.
66. Sau cuộc sống này, các con sẽ đi đến những thế giới khác để nhận những bài học mới và tìm thấy
những cơ hội mới để tiếp tục đi lên nấc thang và hoàn thiện bản thân. Nếu các con đã hoàn thành
nghĩa vụ của mình như mọi người, các con sẽ rời khỏi thế giới này với sự hài lòng cho một nhiệm vụ
hoàn thành, mang lại sự yên tĩnh trong tinh thần của mình. (221, 54 - 55)
67. Tiếng nói của Ta đang kêu gọi vô số người, vì nhiều linh hồn đang đi đến cuối cuộc hành hương dài
trên trái đất.
68. Sự thất vọng đó, sự mệt mỏi và nỗi buồn mà họ mang trong lòng là bằng chứng cho thấy họ khao
khát một nơi ở cao hơn, một thế giới tốt đẹp hơn.
69. Tuy nhiên, điều cần thiết là trong giai đoạn cuối của cuộc sống trên trái đất, họ sống tuân theo các
mệnh lệnh của lương tâm của họ, để việc theo dõi những bước cuối cùng của họ trên trái đất là một
phước lành cho các thế hệ sau này thực hiện nhiệm vụ khác nhau của họ trên thế giới. (276, 4)
70 Thế giới này không vĩnh cửu, cũng không cần có nó. Khi nơi ở này không còn lý do tồn tại, nó sẽ
biến mất.
71. Khi tinh thần của các con không còn cần những bài học mà cuộc sống này mang lại, bởi vì những
bài học nâng cao khác đang chờ đợi nó ở một thế giới khác, sau đó, với ánh sáng có được trong cuộc
đấu tranh này, nó sẽ nói: Bây giờ tôi hiểu rõ tất cả những thăng trầm, cuộc sống này chỉ là những kinh
nghiệm và bài học mà tôi cần để hiểu rõ hơn. Cuộc hành trình này đã xuất hiện trong tôi bao lâu trong
những khoảnh khắc đau khổ, rút cạn sức lực của tôi; nhưng bây giờ, ngược lại, khi tất cả chỉ còn là quá
khứ, nó ngắn ngủi và thoáng qua như thế nào trước sự vĩnh hằng. (230. 47)
72. Hãy vui mừng, nhân loại; hãy nghĩ về bản thân mình như những con chim di cư đi qua thế giới đầy
nước mắt, nghèo đói và đau khổ này. Hãy vui mừng vì đó không phải là nơi ở vĩnh cửu của các con.
Thế giới tốt đẹp hơn đang chờ đón các con.
73. Vì vậy, khi các con nói lời chia tay với trái đất này, các con sẽ làm như vậy mà không có chút cay
đắng, và ở đây sẽ vẫn là tiếng khóc của nỗi đau, công việc và nước mắt. Các con sẽ nói; tốt - tạm biệt
với thế giới này, và vươn lên đến những thế giới cao hơn đang chờ đợi mình. Từ đó, các con sẽ thấy
trái đất là một điểm trong không gian mà các con nhớ với tình yêu. (230, 51)
Sức Mạnh của Sự Thuyết Phục của Giáo Lý của Sự Tái Sinh

74. Sự giác ngộ tâm linh đang tiết lộ cho thế giới sự thật, công lý, lý trí và tình yêu tồn tại trong món
quà tinh thần tái sinh. Tuy nhiên, trong thời gian đầu, thế giới sẽ quyết liệt chiến đấu với sự mặc khải
này, coi nó là một Giáo Lý kỳ lạ và sai lầm để khiến những người có đức tin tốt lành không tin tưởng
nó.
75. Những nỗ lực của các tôn giáo để duy trì sự trung thành của họ trong thói quen của những niềm
tin và phương pháp cũ vượt thời gian của họ sẽ là vô dụng và vô ích, vì không ai có thể ngăn chặn ánh
sáng thiêng liêng thâm nhập vào sâu thẳm của sự hiểu biết mặc khải, về những tâm sự thiêng liêng,
làm sáng tỏ những nghi ngờ và những Mầu Nhiệm, và giải phóng tâm linh.
76. Cũng không ai có thể ngăn chặn dòng nước lũ hình thành khi nhân loại trỗi dậy để tìm kiếm sự tự
do về tư tưởng, tinh thần và đức tin. (290, 57 - 59)
Các Giai Đoạn trong Sự Tái Sinh của một Linh Hồn
77. Ta đang kêu gọi tất cả các du khách lắng nghe tiếng nói của Ta, mời họ thăng thiên về tâm linh và
sở hữu sự sống vĩnh cửu.
78. Trong thời đại mà Lời Chúa làm cho chính nó được nghe, hãy học hỏi từ này và tự soi sáng cho nó,
vì trong sự khôn ngoan là ánh sáng và sự cứu rỗi của mình.
79. Nếu Luật pháp của Ta dạy các con đạo đức, sự công chính và trật tự trong mọi hành vi của cuộc
sống, tại sao các con tìm kiếm những con đường bất lợi, mang lại cho mình nỗi đau, và khi các con rời
khỏi đây, rời khỏi cơ thể mình, các con khóc vì các con đã yêu cơ thể đó quá nhiều?
80. Khi các con cảm thấy cơ thể vật chất không còn thuộc về mình nữa và các con phải đi theo con
đường cho đến khi các con đến với Ta, Ta đã hỏi các con: Con ơi, con mang quà gì cho Ta? Các con đã
sống trên trái đất tuân theo mệnh Lệnh của Ta chưa?
81. Và các con xấu hổ và chán nản vì các con không mang một món quà tình yêu cho Đấng yêu mình
rất nhiều, và đã ban cho mình rất nhiều. Các con đã tạo ra những sợi giây xích làm tan nát tinh thần
của mình. Và mất đi ân sủng của nó, tinh thần của các con xuất hiện mà không có ánh sáng, khóc lóc
và đau buồn. Nó nghe thấy tiếng của Chúa Cha gọi, nhưng vì nó đã không tiến hóa, cũng không cảm
thấy xứng đáng khi đến với Cha mình, nó ngập ngừng và chờ đợi.
82. Thời gian trôi qua, và một lần nữa tinh thần nghe thấy giọng nói đó. Giữa nỗi đau của nó, nó hỏi ai
nói và giọng nói của ai: Thức tỉnh! Các con không biết mình đã đến từ đâu, cũng không đi đâu? Sau đó,
linh hồn ngước mắt lên và nhìn thấy một ánh sáng mênh mông, trước sự huy hoàng của nó, nó thấy
mình không đáng kể. Nó nhận ra rằng, trước khi được gửi đến trái đất, nó đã tồn tại và được Cha yêu
thương, đó là từ giọng nói đến, và bây giờ, khi nhìn thấy anh ta trong tình huống đau đớn này, phải
chịu đựng điều đó. Linh hồn biết rằng nó đã được gửi đến các thế giới khác nhau để đi qua một con
đường khó khăn và phải đạt được phần thưởng của nó thông qua giá trị của nó.

83. Đứa trẻ hỏi, nếu trước khi được gửi đến trái đất, con đã là sinh vật yêu quý của Ngài, tại sao con
không còn đạo đức? Tại sao con phải xuống để chịu đựng và làm việc để trở về với Ngài?
84. Tiếng nói trả lời: Tất cả các linh hồn đã được đệ trình theo quy luật tiến hóa và trên con đường đó,
Thần Khí của Cha luôn bảo vệ các con và hài lòng bởi những việc làm tốt của con trai mình. Thực sự,
Ta đã gửi các con đến trái đất để các con có thể biến nó thành nơi trú ngụ của cuộc đấu tranh cho sự
hoàn hảo về tinh thần, chứ không phải là một thung lũng chiến tranh và nỗi đau.
85. Ta đã bảo các con nhân lên và không được hiếm hoi, và khi các con trở lại thung lũng tâm linh và
không mang lại bất kỳ vụ thu hoạch nào, các con chỉ khóc, đến mà không có ân sủng mà Ta đã che chở
cho các con. Đó là lý do tại sao Ta gửi cho các con một lần nữa và nói với các con, làm sạch chính
mình, tìm kiếm những gì các con đã mất, và nâng cao độ cao của mình.
86. Linh hồn trở về trái đất và tìm kiếm một cơ thể con người nhỏ bé và dịu dàng để nghỉ ngơi trong
đó và bắt đầu cuộc hành trình mới. Nó tìm thấy đứa trẻ nhỏ được chỉ định cho nó và hợp nhất với cơ
thể đó để đưa ra sự bồi thường cho những thất bại của nó trong Luật của Ta. Biết những gì nó phải
làm và nhận thức được rằng nó thuộc về Chúa Cha, tinh thần đến trái đất nhận thức rõ ràng về sứ
mệnh của nó.
87. Trong những năm đầu tiên, nó là vô tội; nó bảo tồn sự thuần khiết của nó, và vẫn tiếp xúc với đời
sống tinh thần. Rồi nó bắt đầu biết tội lỗi. Nó nhìn kỹ vào niềm kiêu hãnh, sự kiêu ngạo và sự nổi loạn
của con người trước những Luật lệ công bằng của Cha, và xác thịt, vốn bướng bỉnh bởi tự nhiên, bắt
đầu tự nhiễm độc với tội ác. Đã rơi vào cám dỗ, nếu quên đi sứ mệnh mà nó đã mang đến trái đất và
phát sinh những việc làm trái với luật pháp. Tinh thần và cơ thể vật chất ăn trái cấm, và khi chúng rơi
xuống vực thẳm, giờ cuối cùng làm chúng ngạc nhiên.
88. Một lần nữa, linh hồn thấy mình trong thung lũng tâm linh, mệt mỏi và gánh nặng bởi sức nặng
của lỗi lầm. Sau đó, nó nhớ giọng nói đã nói với nó trong một lần khác mà vẫn gọi nó. Và sau nhiều lần
khóc lóc, cảm thấy lạc lõng và không biết đó là ai, nó nhớ rằng nó đã ở nơi đó.
89. Sau đó, Cha, người đã tạo ra nó với rất nhiều tình yêu, xuất hiện trên con đường của nó, hỏi: Con
là ai? Con đến từ đâu và đi đâu?
90. Người con trai nhận ra trong giọng nói đó là lời của Người đã ban cho nó sự tồn tại, thông minh và
quà tặng của nó; tiếng nói của Chúa Cha luôn tha thứ, Người thanh tẩy và xóa bỏ bóng tối và dẫn đến
ánh sáng. Đứa trẻ run rẩy vì nó biết nó là trước mặt Thẩm Phán, và nói rằng: Lạy Cha, sự bất tuân của
con và các khoản nợ của con đối với Cha là rất lớn, và con không thể khao khát được sống trong nhà
của Cha, vì con không có công. Hôm nay, khi con trở lại thung lũng tâm linh, con thấy rằng con chỉ có
lỗi tích lũy mà con phải bồi thường.

91. Nhưng Cha yêu thương một lần nữa chỉ ra con đường, và một lần nữa, linh hồn nhập thể và tạo
thành một phần của nhân loại.
92. Bây giờ đã có kinh nghiệm và với sức mạnh lớn hơn, sau đó nó khuất phục cơ thể thể lý để kiểm
soát nó và tuân theo các mệnh Lệnh của Thiên Chúa. Cuộc chiến bắt đầu. Linh hồn chống lại những tội
lỗi khiến con người gục ngã, và muốn tận dụng cơ hội đã được ban cho sự cứu rỗi. Nó vật lộn từ đầu
đến cuối. Và khi những sợi lông trắng tỏa sáng trên ngôi đền, và cơ thể khỏe mạnh trước đó bắt đầu
từ từ cúi xuống dưới sức nặng của năm tháng và mất năng lượng, thì tinh thần cảm thấy mạnh mẽ,
phát triển hơn và có kinh nghiệm. Làm thế nào tội lỗi lớn và ghê tởm xuất hiện với thực thể đó, nó rời
bỏ tội lỗi đó và đi đến cuối cuộc hành trình của nó. Bây giờ nó chỉ chờ đợi thời điểm mà Cha sẽ gọi nó,
vì nó đã đi đến kết luận rằng Luật Thiên Chúa là chính đáng, rằng Thánh Ý của Thiên Chúa là hoàn hảo,
và Chúa Cha sống để ban sự sống và sự cứu rỗi cho mình bọn trẻ.
93. Khi ngày cuối cùng đến, nó cảm thấy cái chết trong da thịt và không còn đau đớn; Nó khởi hành
âm thầm và tôn trọng. Nó chiêm ngưỡng chính mình trong tinh thần, và như thể nó có một tấm
gương trước nó, thấy mình thật đẹp và rạng rỡ với ánh sáng. Sau đó, giọng nói nói với nó và hỏi, Con
ơi, con đi đâu thế? Và nó biết đó là ai, nó đến gần Cha, cho phép ánh sáng của Ngài xâm chiếm bản
thể của nó và nói như vậy: Hỡi Đấng Tạo Hóa, Ôi Tình yêu phổ quát, con đến với Cha để nghỉ ngơi và
trao cho Cha sự hoàn thành sứ mệnh của con.
94. Tài khoản được giải quyết; tinh thần lành mạnh, được tẩy sạch và thoát khỏi chuỗi tội lỗi, và nhìn
thấy trước đó phần thưởng đang chờ đợi nó.
95. Sau đó, nó cảm thấy rằng nó hợp nhất với ánh sáng của Cha nó, rằng niềm vui của nó lớn hơn, và
chiêm ngưỡng một biệt thự của hòa bình, một vùng đất thánh và một sự im lặng sâu sắc; sau đó nó
vẫn nằm yên trong lòng của Áp-ra-ham. (33, 14 - 16)

