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Những điều Mặc Khải của Chúa Giêsu Kitô 
 
Sự Quan Phòng và Quyết Tâm của Thiên Chúa trong Số Phận Con Người 
 
Vì vậy, Đức Chúa phán:  
 
1. Đó là Kỷ Nguyên của ánh sáng, trong đó con người, ngoài việc tin tưởng, sẽ hiểu, lý giải và cảm 
nhận sự thật của Ta.   
 
2. Mục đích của Giáo Lý của Ta là làm cho tất cả chấp nhận rằng, không ai đến thế giới này mà không 
có lý do chính đáng, lý do là tình yêu của Thiên Chúa, và định mệnh của tất cả chúng sinh là hoàn 
thành sứ mệnh của tình yêu. 
 
3. Từ khởi đầu, và trong mọi thời đại, con người đã hỏi: Ta là ai? Ta nợ ai sự sống của Ta? Tại sao Ta 
tồn tại? Ta đã đến để làm gì và Ta đang đi đâu? 
 
4. Một phần của [câu trả lời cho] sự nghi ngờ và thiếu hiểu biết của họ mà họ đã tìm thấy trong phần 
giải thích của Ta, và thông qua suy nghĩ về những gì Ta đã tiết lộ cho các con theo thời gian. 
 
5. Nhưng có những người tin rằng họ biết tất cả, và Ta nói với các con rằng, họ bị nhầm lẫn nghiêm 
trọng, vì con người không thể khám phá ra thứ chứa trong Bí Quyết của Thiên Chúa, trừ khi nó được 
tiết lộ cho họ, và có nhiều điều trong đó mà các con chưa biết, vì nội dung của nó là vô hạn. (261, 4 - 
6) 
 
6. Định mệnh có lòng trắc ẩn mà Thiên Chúa đã đặt vào đó; số phận của con người chứa đầy lòng tốt 
của Thiên Chúa. 
 
7. Nhiều khi các con không thể tìm thấy sự tốt lành đó, vì các con không biết cách tìm kiếm nó. 
 
8. Nếu trong số mệnh được đánh dấu bởi Ta cho mỗi tinh thần, các con nghĩ ra một khóa học khó 
khăn và cay đắng, Ta cố gắng làm dịu nó, nhưng không bao giờ làm tăng thêm sự cay đắng của nó. 
 
9. Trên thế giới, con người cần nhau; không ai là thừa thãi và không ai thiếu hụt. Tất cả mạng sống là 
cần thiết cho nhau, cho sự bổ sung và hài hòa của sự tồn tại của họ. 
 
10. Người nghèo cần người giàu và người giàu từ người nghèo. Nhu cầu của kẻ tội lỗi từ người công 
chính và những người này từ người trước đây. Nhu cầu của người vô minh từ những người khôn 
ngoan và những người có kiến thức, từ những người thiếu hiểu biết. Những đứa trẻ cần từ người lớn 
và đến lượt họ cần từ trẻ em. 
 
11. Trong thế giới này, mỗi người trong số các con được đặt bởi sự khôn ngoan của Thiên Chúa ở vị trí 
của mình, và gần người mà anh ta nên trở thành. Mỗi người được chỉ định vòng tròn nơi anh ta nên 
ở, trong đó có những linh hồn nhập thể và tái sinh với người mà anh ta phải cùng tồn tại. 
 
 



12. Như vậy, mỗi người theo cách của anh ta, tất cả các con đều gặp phải những người sẽ dạy cho các 
con tình yêu, sẽ nâng cao các con, vào những lúc khác, các con sẽ nhận được nỗi buồn sẽ thanh tẩy 
các con. Một số người sẽ khiến các con đau khổ vì các con cần nó như vậy, trong khi những người 
khác dành cho các con tình yêu của họ để bù đắp cho sự cay đắng của mình, nhưng tất cả đều có một 
thông điệp cho các con, một lời dạy mà các con nên hiểu và tiếp thu từ đó.  
 
13. Đừng quên rằng, mọi linh hồn nhập thể hoặc tái sinh đi qua con đường của mình theo một cách 
nào đó, sẽ đến để giúp các con trong số phận của mình. 
 
14. Có bao nhiêu tinh thần ánh sáng Ta đã gửi đến thế giới và các con thậm chí không dừng lại để cảm 
tạ cho tình yêu của Ta dành cho các con! 
 
15. Nhiều anh em mà Ta đã gửi cho các con, các con đã không lợi dụng, không biết rằng họ đã tạo 
thành một phần của số phận của các con, nhưng vì các con không thể nhận được họ, các con đã rời đi 
với hai bàn tay trắng, và sau đó các con phải khóc! 
 
16. Hỡi nhân loại, định mệnh của các con là hài hòa với mọi thứ được tạo ra. Sự hài hòa mà Ta nói là 
lớn nhất trong tất cả các giới Luật, vì trong đó các con sẽ tìm thấy sự hiệp  thông hoàn hảo với Thiên 
Chúa và Công trình của Ngài. (11, 10 - 16 và 22 - 25) 
 
17. Bất cứ ai phủ nhận vận mệnh của mình là từ chối danh hiệu Đứa con của Thiên Tính của Ta; nếu 
anh ta không tin vào sự tồn tại của Ta, thì anh ta không thể có niềm tin vào tình yêu của Ta.  
 
18. Nếu, đối với một số người, cuộc sống này đã quá cay đắng và đau đớn, hãy biết rằng, sự tồn tại 
này không phải là duy nhất, nó chỉ tồn tại từ lâu và trong số phận của mỗi sinh linh có một bí quyết 
mà chỉ Ta mới có thể xâm nhập. (54, 8 - 9) 
 
19. Sự tồn tại của một người trên trái đất chỉ là một khoảnh khắc vĩnh cửu, một hơi thở của cuộc sống 
mà hoạt hình của con người trong một thời gian và sau đó nó tách ra để trở về và làm sống động một 
cơ thể mới. (12, 4) 
 
20. Nó đã được định sẵn những gì sẽ được trao cho mỗi và mọi người trong suốt hành trình của mình. 
Trong khi một số người đang nhận và tận dụng đúng thời điểm, những người khác phung phí những gì 
họ đã nhận được và có một số người thậm chí không thể tự chuẩn bị để nhận nó, và khi họ quay trở 
lại Biệt thự Tâm linh, họ đã phát hiện ra tất cả của họ nhưng không thể nhận và cũng không xứng 
đáng với điều đó. (57, 31) 
 
21. Không ai được sinh ra một cách tình cờ, không ai được tạo ra một cách ngẫu nhiên; hãy hiểu Ta, và 
nhận ra rằng không ai được tự do trên đường đời, có một Luật lệ quy định và chỉ đạo mọi số mệnh. 
(110, 29) 
 
22. Con người tin rằng, họ được làm theo ý mình; Anh ta tin rằng sẽ thoát khỏi mọi ảnh hưởng vượt 
trội so với anh ta, và anh ta thậm chí tin rằng mình là tuyệt đối và giả mạo số phận của chính mình, mà 
không nhận ra rằng thời điểm sẽ đến khi mọi người sẽ nhận ra rằng, đó là Thánh Ý của Ta đã được 
thực hiện trong họ. (79, 40)  
 
 



23. Làm việc cho một phần thưởng tốt cho bản thân, các con đang trồng một loại cây trái tốt cho anh 
em của mình. Hãy chuẩn bị tinh thần cho thời gian tương lai, bởi vì trước sự ra đi của Ta, vẫn sẽ có sự 
chia rẽ giữa các con, bởi vì sự cám dỗ sẽ chạm đến mọi người. Nó là cần thiết để các con phải cảnh 
giác. Hãy cầu nguyện và thực hành giáo huấn Thiêng  Liêng của Ta; thực sự Ta nói với các con rằng, 
những khoảnh khắc ngắn ngủi mà các con dành cho việc thực hành việc chính nghĩa, sẽ cho phép 
những lợi ích của nó được cảm nhận ngay cả trong nhiều thế hệ sau các con. Không ai có thể và cũng 
sẽ không bao giờ đặt ra số phận của mình, điều đó chỉ để Ta quyết định. Hãy tự tin vào Thánh Ý của 
Ta, và các con sẽ bao quát hành trình đến cùng mà không gặp chướng ngại vật lớn hơn.  
 
24. Hãy phán đoán kỹ, khi Ta nói với các con rằng, chiếc lá của cây không di chuyển mà không có 
Thánh Ý của Ta, do đó các con sẽ biết khi nào Ta là Người đang thử thách các con và khi chính các con 
rót đầy chén đắng của mình để đổ lỗi cho Ta sau này . Sau đó, các con trở thành thẩm phán và coi Ta 
là thủ phạm.  
 
25. Biết cách nhận ra lỗi của mình và sửa lỗi. Học cách tha thứ cho những khiếm khuyết của anh em 
mình, và nếu các con không thể sửa chữa chúng, ít nhất là mở rộng một bức màn khoan hồng cho họ. 
(63, 43 - 44) 
 
26. Đừng là những kẻ gây tử vong, tuyên bố niềm tin rằng số mệnh của các con chỉ là thứ mà Thiên 
Chúa đặt trong lối đi của mình, để nếu các con chịu đựng nó là bởi vì nó đã được viết ra, và nếu các 
con có niềm vui, thì đó cũng là vì nó đã được viết ra. Ta đã chứng minh với các con rằng, những gì các 
con gieo là những gì các con phải gặt hái.  
 
27. Nhưng hãy lắng nghe cẩn thận, vì sẽ có lúc các con sẽ thu hoạch ngay lập tức, và vào những dịp 
khác, các con sẽ phải chờ đợi để thu thập vụ thu hoạch trong suốt cuộc đời tương lai. Phân tích những 
gì Ta đã nói, và các con sẽ loại bỏ phần lớn sự nhầm lẫn và sự giải thích sai về công lý của Ta. (195, 53) 
 
Trong Trường Đời 
 
28. Con người giống như những đứa trẻ, không nghĩ đến hậu quả của hành động của mình, và đó là lý 
do tại sao, họ không hiểu rằng một vấp ngã họ tìm thấy trên đường, chỉ là một trở ngại của Thầy để 
kiềm chế cuộc đua vô nghĩa của họ, hoặc để ngăn chặn họ đưa ra một quyết định tồi tệ. 
 
29. Ta muốn các con hành động như người lớn bây giờ, rằng các con nghĩ về công việc, hành vi và lời 
nói của mình. Đó là cách để áp dụng sự thận trọng và công bằng cho cuộc sống của mình. Các con 
cũng nên nhớ rằng, cuộc sống là một thử thách to lớn và liên tục cho tinh thần. 
 
30. Trên con đường của Ta không ai chịu khuất phục, và mặc dù có những lúc con người tăng gấp đôi 
trọng lượng của thập tự giá, một lực cao hơn nâng họ lên và khuyến khích họ; sức mạnh đó đến từ 
đức tin. (165, 55 - 57) 
 
31. Hạnh phúc của con người, mà một số người tin rằng không tồn tại trên trái đất và những người 
khác tin rằng Ta tích trữ, nhưng thực tế được biểu lộ trong sự bình an của tinh thần các con, phụ 
thuộc vào sự hiểu biết của những người về những giáo huấn này, và sự vâng phục của họ đối với các 
quy luật chi phối vũ trụ 
 
 



32. Bây giờ các con biết, ôi nhân loại, rằng hạnh phúc của các con là ở chính mình, để các con có thể 
cho người ta thấy rằng trong sâu thẳm của họ, nơi họ tin rằng họ chỉ ôm lấy cay đắng, hận thù, oán 
trách, hối hận và nước mắt, có một thứ ánh sáng không ai có thể đưa ra, và đó là thứ thuộc về tinh 
thần. (178, 6 - 7) 
 
33. Quá khứ tâm linh của các con không được biết đến hình thức vật chất của mình. Ta đã để nó in 
sâu trong tinh thần của các con để nó có thể giống như một cuốn sách mở được, tiết lộ cho các con 
bởi lương tâm và trực giác. Đó là công lý của Ta, rằng thay vì kết án các con, ban cho các con cơ hội 
sửa chữa lỗi của mình, hoặc khắc phục lỗi của mình. 
 
34. Nếu quá khứ bị xóa khỏi tinh thần của mình, các con sẽ phải vượt qua những thử thách tương tự, 
tuy nhiên, nếu các con nghe thấy tiếng nói của trải nghiệm của mình và cho phép bản thân được chiếu 
sáng bởi ánh sáng đó, các con sẽ thấy con đường của mình sạch sẽ , và tương lai phía chân trời rực rỡ 
hơn. (84, 46) 
 
Ý Nghĩa và Giá Trị của Cuộc Sống Con Người 
 
35. Hãy biết rằng, trạng thái tự nhiên của con người, là sự tử tế, bình an của tinh thần và hòa hợp với 
tất cả những gì xung quanh anh ta. Người duy trì bản thân trong việc thực hành những đức tính này 
trong suốt cuộc đời mình, đang đi theo con đường thực sự, sẽ dẫn anh ta đến sự hiểu biết về Thiên 
Chúa. 
 
36. Nhưng nếu các con đi chệch khỏi con đường, mà quên đi Luật pháp hướng dẫn hành động của 
mình, các con sẽ phải hối hận với những giọt nước mắt mà các con đã sống tách biệt khỏi con đường 
nâng cao tâm linh, đó là trạng thái tự nhiên mà con người luôn giữ cho mình . (20, 20)  
 
37. Nhiều người đã quá quen với thế giới tội lỗi và nỗi đau mà các con sống, họ nghĩ rằng cuộc sống 
đó là tự nhiên nhất, trái đất được định sẵn là một thung lũng của nước mắt, và nó không bao giờ có 
thể là nhà của hòa bình, hài hòa, và tiến bộ tâm linh. 
 
38. Những người nghĩ như thế đang ngủ trong giấc ngủ của sự thiếu hiểu biết. Anh ta tin rằng thế giới, 
có nghĩa, bởi Ta là một thung lũng đầy nước mắt và sự tra tấn đã bị  nhầm lẫn. Vườn Địa Đàng mà Ta 
đã ban tặng cho con người có thể và phải trở lại, vì tất cả những gì Ta đã tạo ra là sự sống và tình yêu. 
 
39. Do đó, những người nói rằng, thế giới đã bị Thiên Chúa định sẵn là một cực hình cho con người là 
sai lầm. Thay vào đó họ nên nói rằng, chính họ đã lên án nó cho một sứ mệnh của công lý, mặc dù nó 
đã được hình thành cho niềm vui và sự thích thú của những linh hồn được tạo ra cho con người. 
 
40. Không ai được định sẵn cho tội lỗi, mặc dù tất cả đã được chuẩn bị để cứu con người khỏi những 
sa ngã của họ. 
 
41. Con người không muốn nâng cao bản thân bằng tình yêu, cũng không khiến mình khôn ngoan 
tuân theo Luật của Ta. Họ cũng quên rằng, công lý của Ta, từ đó họ luôn cố gắng chạy trốn, là điều che 
chở họ, vì công lý của Ta bắt nguồn từ tình yêu hoàn hảo. (169, 10 - 13) 
 
 
 



42. Nếu các con phân tích Lời của Ta, các con sẽ hiểu rằng, ý định của Cha khi gửi các con đến thế giới 
để đi trên những con đường đầy mai phục và nguy hiểm, không phải là các con bị lạc trong đó; vì các 
con đã được chuẩn bị trước đó để đi trên những con đường này các con sẽ tìm thấy những bài học 
cần thiết cho sự tiến hóa của tinh thần, để cho các con trải nghiệm mình còn thiếu, và cuối cùng, đưa 
các con trở về với Ta đầy ánh sáng. 
 
43. Linh hồn của các con, khi được sinh ra từ Ta, giống như một tia lửa cho gió thổi vào ngọn lửa, để 
khi trở về với Ta, các con sẽ hòa mình vào ánh sáng của Thiên Chúa.  
 
44. Ta nói chuyện với các con từ đỉnh Núi Mới, và ở đó Ta đang chờ các con, và Ta thực sự nói với các 
con: ngày sắp tới của các con sẽ là một ngày lễ kỷ niệm ở Vương Quốc này. 
 
45. Các con đến để làm sạch lỗi lầm của mình trên con đường đau khổ; một con đường mà Ta đã 
không đánh dấu, đó là do con người đã tạo ra. Các con đã bắt Ta đi trên con đường đó; nhưng con 
đường của sự hy sinh và nỗi đau đã được tôn vinh từ ngày đó bởi dòng máu của Ta. (180, 64 - 65)  
 
46. Con người sẽ hiểu rằng, không phải triều đại của anh ta ở thế giới này, rằng cơ thể anh ta, vỏ của 
con người, là một công cụ đơn thuần thông qua cảm nhận tinh thần của anh ta, thể hiện trong thế 
giới thử thách và phục hồi này. Cuối cùng, anh ta sẽ biết rằng cuộc đời này chỉ là một bài học tuyệt 
vời, được minh họa bằng những hình thức và hình  ảnh kỳ diệu, để các môn đệ, toàn nhân loại, có thể 
hiểu rõ hơn những bài học mà cuộc sống mang lại cho họ và nếu họ biết cách coi trọng chúng, họ sẽ 
đạt được sự tiến hóa của tinh thần. Họ sẽ hiểu mục đích của cuộc đấu tranh rèn luyện họ, nỗi đau 
đánh bóng họ, lao động làm say mê, kiến thức khai sáng và tình yêu nâng cao. 
 
47. Nếu sự tồn tại này là duy nhất, thực sự Ta nói với các con, từ lâu Ta đã nhận lấy nỗi đau từ nó, vì 
sẽ thật bất công nếu các con đến thế giới này chỉ để uống từ chén đắng; Tuy nhiên, những người ngày 
nay khóc và đau khổ, làm như vậy bởi vì trong quá khứ họ đã xa xỉ quá mức: nhưng nỗi đau này đã 
thanh lọc họ và khiến họ xứng đáng được tăng lên niềm vui của hình thức thuần khiết nhất ở nơi ở 
của Chúa. (194, 34 - 35) 
 
48. Thử nghiệm chứa đựng trong cuộc sống của con người rất khó khăn, đến nỗi cần phải làm ngọt nó 
bằng những thú vui tinh thần, và vật chất làm cho nó dễ chịu hơn và sức nặng của thập giá có thể chịu 
đựng được. 
 
49. Ta chúc lành cho tất cả những người biết tìm thấy trong sự ấm áp của ngôi nhà những niềm vui 
lớn nhất của sự tồn tại của họ, tìm kiếm, trong tình cảm của cha mẹ dành cho con cái của họ, của con 
cái đối với cha mẹ, và anh chị em của họ, để tạo ra một hình thức thờ phượng; cho sự hiệp nhất đó, 
sự hòa hợp đó và hòa bình đó, tương tự như sự hòa hợp tồn tại giữa Người Cha phổ quát và gia đình 
Thánh của Người. 
 
50. Trong những ngôi nhà đó, ánh sáng của tinh thần tỏa sáng và sự bình yên của Vương Quốc Ta ngự 
trị, và khi những nỗi buồn xuất hiện, chúng nhẹ hơn và những thử thách bớt cay đắng. 
 
51. Thậm chí xứng đáng hơn là những người tìm kiếm sự hài lòng của họ đối với người khác và những 
người lấy niềm vui từ hạnh phúc lành mạnh của những người của họ. Đây là những tông đồ của niềm 
vui, và họ hoàn thành một sứ mệnh cao cả. 
 



52. Trong thực tế Ta nói với các con, nếu các con biết cách tìm kiếm những giây phút hài lòng và niềm 
vui và giờ bình yên, các con sẽ có chúng trong tất cả những ngày tồn tại của mình; nhưng để có những 
điều đó, trước hết hãy nâng cao tinh thần, tình cảm và cách suy nghĩ của mình về sự sống. 
 
53. Thông điệp này mà Ta gửi cho các con qua Lời của Ta tràn ngập ánh sáng, để soi sáng con đường 
của các con, và sẽ cho các con độ cao mà Ta đã chỉ cho các con, để các con được sống trong bình an 
và nhận được niềm vui lành mạnh từ tất cả những gì Ta đã ban phước cho các con sự tồn tại   
 
54. Nhân loại này phải đấu tranh nhiều để chống lại bóng tối của nỗi đau, và vượt qua xu hướng của 
nó cho những thú vui sai lầm và sự thỏa mãn giả dối. Nó sẽ phải đấu tranh chống lại chủ nghĩa cuồng 
tín tôn giáo, ngăn cản nó biết sự thật, nó sẽ phải đấu tranh chống lại chủ nghĩa cuồng tín, khiến nó 
nghĩ rằng tất cả các cuộc tuần hành hướng tới một sự hủy diệt cuối cùng mà không ai có thể được 
cứu; và nó phải đấu  tranh chống lại chủ nghĩa duy vật khiến nó chỉ tìm kiếm những thú vui thoáng 
qua, niềm vui của các giác quan khiến tinh thần rơi xuống vực thẳm của sự phó mặc, đau đớn, tuyệt 
vọng và bóng tối. 
 
55. Ta ban cho các con ánh sáng của Ta, để các con có thể xuất hiện từ bóng tối và đến để tìm thấy 
trên hành tinh này rằng, các con đã tạo ra một thung lũng nước mắt, niềm vui thực sự của tinh thần 
và trái tim, bên cạnh đó tất cả những người khác đều nhỏ bé và tầm thường. (303, 28 - 33) 


