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Những điều Mặc Khải của Chúa Giêsu Kitô 
 
Những Tác Động của Chủ Nghĩa Duy Vật Hiện Tại 
 
Vì vậy, Đức Chúa phán: 
 
1. Thực sự Ta nói với các con, rằng nhiều người sẽ chạy trốn khỏi Giáo Lý của Ta, vì sợ tâm linh hóa 
chính mình, nhưng đó không phải là lý do, cũng không phải là tinh thần nói trong họ, mà là những 
đam mê vật chất thấp kém.  
 
2. Một linh hồn, khi nó sống tuân theo sự thật, chạy trốn khỏi chủ nghĩa vật chất, giống như ai đó chạy 
trốn khỏi một bệnh dịch. Tinh thần nâng cao tìm thấy hạnh phúc chỉ trong những gì là đạo đức, nơi 
hòa bình tồn tại và tình yêu ngự trị. (99, 41 - 42) 
 
3. Phân tích Lời của Ta, cho đến khi các con chắc chắn về độ tinh khiết và sự thật của nó. Chỉ bằng 
cách đó, các con sẽ có thể duy trì mạnh mẽ và vững chắc khi đối mặt với những ý tưởng duy vật đe 
dọa tinh thần. Vì chủ nghĩa duy vật là cái chết, đó là bóng tối, nó là một nhà tù và độc dược đối với 
tinh thần. Không bao giờ trao đổi ánh sáng và tự do tinh thần của mình cho bánh mì trần gian hoặc 
của cải vật chất khốn khổ. 
(34, 61 - 62) 
 
4. Thực sự Ta nói với các con, rằng bất cứ ai tin vào Luật pháp của Ta và kiên trì đức tin đến cùng sẽ 
không bao giờ thiếu sự nuôi dưỡng vật chất, và trong những giây phút giao tiếp với Thần Khí của Ta, 
các con sẽ luôn nhận được bánh của sự sống đời đời nhờ lòng bác ái vô hạn của Ta. (34, 61 - 62)  
 
5. Chủ nghĩa duy vật tự xen vào như một chướng ngại vật to lớn trên con đường tiến hóa tinh thần. 
Nhân loại đã bị chặn lại trước bức tường đó. 
 
6. Các con thấy mình trong một thế giới, mà con người đã xoay sở để phát triển sự hiểu biết của mình, 
khi áp dụng vào khoa học vật chất, nhưng vẫn vụng về trong lý luận của mình về tâm linh; kiến thức 
của anh ta về tất cả, nhưng vật liệu nghiêm ngặt còn kém phát triển. 
 
7. Những thử nghiệm mà thế giới đang trải qua là dấu hiệu của sự kết thúc của một Kỷ Nguyên. Chúng 
là buổi hoàng hôn, nỗi đau đớn cuối cùng của Kỷ Nguyên duy vật, bởi vì đã có chủ nghĩa duy vật trong 
khoa học, tham vọng của các con và trong tình cảm của mình. Đã có chủ nghĩa duy vật trong sự tôn 
thờ của các con đối với Ta và trong tất cả những việc làm của mình. 
 
8. Tình yêu của thế giới, sự tham lam đối với đất đai, những ham muốn của xác thịt, sự thỏa mãn của 
tất cả những ham muốn thấp kém, sự ích kỷ, tình yêu của bản thân và niềm tự hào là sức mạnh mà 
các con tạo ra một cuộc sống theo trí thông minh và ý chí con người của mình, và những thành quả 
mà Ta đã cho phép các con thu thập để kinh nghiệm của mình là tuyệt đối. 
 
 
 
 



9. Tuy nhiên, nếu Kỷ Nguyên này kết thúc, được ghi nhận trong lịch sử nhân loại, vì chủ nghĩa duy vật 
của nó, thực sự, Ta nói với các con rằng, thời gian mới sẽ được phân biệt bởi tâm linh của nó, vì trong 
đó sẽ là lương tâm và ý chí của tinh thần trên trái đất, xây dựng một thế giới chúng sinh được nâng 
cao bởi tình yêu, một cuộc sống mà sự rung động của tinh thần được cảm nhận trong linh hồn của 
con cái, bởi vì tất cả những ân tứ và quyền năng mà ngày nay sống ẩn giấu trong con người các con, sẽ 
có một nơi  để phát triển: vô cực. (305, 41 - 42)  
 
Bản Chất của Thuyết Duy Linh 
 
10. Tâm linh không phải là một hỗn hợp của các tôn giáo, đó là Giáo Lý thuần khiết và hoàn hảo nhất 
trong sự đơn giản của nó, ánh sáng của Thiên Chúa giáng xuống tinh thần con người trong Kỷ Nguyên 
thứ ba này. (273, 50) 
 
11. Sự mặc khải nói với các con về sự sống của Thần Khí, dạy các con giao tiếp trực tiếp với Cha Thiên 
Đàng của mình, và điều đó giúp các con tiến hóa về mặt tâm linh, Ta gọi là Thuyết Duy Linh.  
 
12. Thực sự Ta nói với các con rằng, Tâm linh không phải là một cái gì đó mới liên quan đến thời điểm 
này. Đó là một sự mặc khải đã dần dần mở ra theo sự tiến hóa tâm linh của nhân loại.  
 
13. Ta đang trao cho các con một Giáo Lý về tâm linh, dạy cho các con cách yêu mến Chúa và anh em 
của mình một cách hoàn hảo. Nó cũng cung cấp cho các con con đường dẫn đến sự hoàn hảo về tinh 
thần. Luật của Thiên Chúa trong Kỷ Nguyên thứ nhất và những lời dạy của Chúa Kitô trong Kỷ Nguyên 
thứ hai, cũng đã dạy các con về Thuyết duy linh. (289, 20 - 22) 
 
14. Tâm linh không phải là một tôn giáo; đó là cùng một Giáo Lý mà trong cơ thể của Chúa Giêsu, Ta 
đã đổ ra khắp thế giới để định hướng cho tất cả mọi người trong mọi thời đại. Đó là Giáo Lý của Ta về 
tình yêu, công lý, hiểu biết và tha thứ. 
 
15. Do sự tiến hóa về tinh thần, vật chất và trí tuệ của các con, Ta đã nói chuyện với các con với sự rõ 
ràng hơn trong Kỷ Nguyên thứ ba này. (359, 60 - 61) 
 
16. Thuyết duy linh đến để phá hủy các phong tục và truyền thống được áp đặt bởi những người đã 
kìm hãm tinh thần. Tâm linh là sự tiến hóa và nâng cao không ngừng của tinh thần, thông qua những 
món quà và thuộc tính của nó thanh lọc và hoàn thiện chính nó, cho đến khi nó đến với Đấng Tạo Hóa 
của nó. Tâm linh cho thấy cách thức tinh thần thể hiện, cảm nhận và tiếp nhận Chúa của nó. Tâm linh 
giải phóng và phát triển tinh thần. 
 
17. Tâm linh là sức mạnh và ánh sáng phổ quát có trong tất cả. Giáo Huấn của Ta sẽ không xa lạ với ai. 
 
18. Các thuộc tính của tinh thần là bất biến, bởi vì chúng là những đức tính của Thiên Tính của Ta; 
chúng là lực vĩnh cửu. Hãy hiểu, tuy nhiên, các con sẽ có thể thể hiện độ tinh khiết lớn hơn hoặc thấp 
hơn theo cách các con đã sống. (214, 57 - 59)  
 
Ai có thể tự gọi mình là Người Duy Linh 
 
19. Người đã đạt đến một mức độ nào đó của thuyết duy linh thông qua sự kiên trì, tiến hóa và tình 
yêu đối với những bài học của Chúa Cha là một nhà tâm linh, ngay cả khi đôi môi của chính anh ta 
không nói như vậy. 



20. Người có niềm tin và sự nâng cao trong hành động của mình phải phản ánh những gì thuộc về tinh 
thần của anh ta. (236, 27 - 28) 
 
21. Người được tâm linh hóa biết rằng Đấng Toàn Năng có trong tất cả, rằng thế giới, vũ trụ và sự vô 
hạn được bão hòa với bản chất của Ta và sự hiện diện của Ta.  
 
22. Người quan niệm về Ta và nhận ra Ta theo cách này, là một đền thờ sống của Thiên Chúa và sẽ 
không còn cụ thể hóa các biểu hiện của tinh thần bằng các biểu tượng hoặc hình thức. (213, 31 - 32) 
 
23. Tâm linh là sự mặc khải khám phá và chỉ ra tất cả những gì các con chịu đựng bên trong. Nó khiến 
các con nhận ra rằng các con là một công việc của Chúa, rằng các con không phải là vấn đề đơn thuần, 
rằng có một cái gì đó ở trên da thịt nâng các con lên trên bản chất che chở mình, và trên sự phạm lỗi 
của những đam mê của mình. 
 
24. Khi con người đến với tâm linh, mọi giới luật và mọi câu châm ngôn đều là một phần của ánh sáng 
của lương tâm. Mặc dù trí nhớ của họ không giữ lại một cụm từ hay một từ nào trong giáo huấn của 
Ta, nhưng họ mang bản chất của nó trong bản thể của mình, vì họ đã hiểu nó, cảm nhận nó và thực 
hành nó. (240, 17 - 18)  
 
25. Nhà tâm linh tốt lành sẽ là người ở giữa sự nghèo nàn của hàng hóa vật chất, cảm thấy như một 
lãnh chúa: giàu có và hạnh phúc, biết rằng Cha yêu mình, rằng anh ta có những người anh em mà anh 
ta có thể yêu, và là sự giàu có của thế giới là không quan trọng so với sự phong phú của tinh thần. 
 
26. Anh ta cũng sẽ là một nhà tâm linh tốt, là chủ sở hữu của cải vật chất, biết cách sử dụng nó cho 
mục đích tốt đẹp, coi đó là phương tiện mà Thiên Chúa đã ban cho anh ta để thực hiện một sứ mệnh 
quan trọng trên trái đất. 
 
27. Nó không cần thiết phải là một người nghèo, một kẻ ngang ngược hay khốn khổ khi được tính 
trong số những người theo Ta, cũng như không cần thiết phải là những người khóc để được Ta yêu. 
Thực sự Ta nói với các con, Ta luôn mong muốn các con mạnh mẽ, khỏe mạnh và là chủ nhân của tất 
cả những gì Ta đã tạo ra cho các con. 
 
28. Khi nào các con sẽ biết mình là người thụ hưởng tài sản thừa kế của mình, biết cách đánh giá cao 
mỗi ân sủng và cho nó vị trí thích hợp trong cuộc sống? (87, 28 - 30) 
 
Tâm Linh trong Tôn Giáo và những sự Thú Nhận 
 
29. Ngày nay, con người sống trong thời đại rối loạn, vì họ chưa hiểu rằng tất cả sự sống và cuộc đấu 
tranh của họ nên dẫn họ đến sự phát triển của tinh thần, mà mục tiêu của họ phải là sự giao tiếp của 
tinh thần với Đấng Tạo Hóa. 
 
30. Sự tôn thờ mà hầu hết những người ngày nay tuyên xưng là chủ nghĩa duy vật. 
 
31. Trong khi các giáo lý và tôn giáo vẫn tồn tại trong sự khác biệt của họ, thế giới vẫn tiếp tục nuôi 
dưỡng hận thù, và không thể thực hiện bước quyết định để tôn thờ thực sự. 
 
 



32. Nhưng khi nào con người sẽ hiểu và đoàn kết, từ đó bước đầu tiên quyết định đến tình yêu của 
nhau, cho rằng vẫn có những người tin rằng họ sở hữu chìa khóa hoặc bí mật, để cứu rỗi tinh thần và 
chìa khóa cho cuộc sống vĩnh cửu, và người từ chối tất cả những người đi theo con đường khác, bởi vì 
trong sự phán quyết của họ, có phải họ không xứng đáng để đến trước mặt Thiên Chúa không? 
 
33. Hiểu rằng, mục đích thực sự của Thuyết Duy Linh, mà Giáo Lý là trên tất cả các tôn giáo, mọi ý 
tưởng của con người và tất cả các giáo phái. (297, 38 - 41) 
 
34. Thuyết Duy Linh có phải là một Giáo Lý mới để đạt được sự tiến hóa của niềm  tin của các thời đại 
trước không?; không, đó là sự mặc khải giống như trong Kỷ Nguyên thứ nhất và Kỷ Nguyên thứ hai. 
Nó là nền tảng của tất cả các tôn giáo, trong đó, trong những khoảnh khắc chia rẽ này, Ta đã đến để 
nhắc nhở toàn nhân loại để họ không quên sự khởi đầu của họ. 
 
35. Các tác phẩm của con người, phong tục và cách gây ấn tượng của các giác quan để tâng bốc và thể 
hiện mình trong các tôn giáo khác nhau, trái ngược với những gì Công việc của Ta chỉ ra cho thế giới. 
(363, 9)  
 
36. Trong thời gian này, Ta  đến để ban cho các con những giáo huấn mới mà các con nên suy ngẫm, 
những bài học về tình yêu sẽ cứu chuộc và nâng cao các con, sự thật dù cay đắng, sẽ là sự giác ngộ 
trên con đường của mình. 
 
37. Tâm linh của Kỷ Nguyên này, giống như Kitô giáo của Kỷ Nguyên trước, sẽ bị tranh luận và bị theo 
đuổi với sự giận dữ, tàn nhẫn và cuồng bạo, và giữa cuộc đấu tranh, ý chí tâm linh sẽ xuất hiện phép 
lạ và chiến thắng trái tim. 
 
38. Chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa tự cao, niềm tự hào và tình yêu trần tục, sẽ là những thế lực phát 
sinh chống lại sự mặc khải này, không mới hoặc khác với những gì Ta đã mang lại cho các con trong 
thời gian qua. Giáo Lý mà Ta đã đến để tiết lộ cho các con bây giờ, và các con đặt tên cho Tâm linh, là 
bản chất của Luật và Giáo Lý đã được tiết lộ cho các con trong Kỷ Nguyên thứ nhất và Thứ hai.  
 
39. Khi nhân loại hiểu được sự thật của giáo lý này, công lý và kiến thức vô hạn mà nó tiết lộ, họ sẽ từ 
chối tất cả nỗi sợ hãi, mọi định kiến và họ sẽ chấp nhận nó như một chuẩn mực của cuộc sống. (24, 48 
- 51) 
 
40. Thực sự Ta nói với các con, rằng các nhà tâm linh, những người chuẩn bị đóng góp cho hòa bình 
của nhân loại, đang sống rải rác trên khắp thế giới.  
 
41. Tuy nhiên, Ta nói với các con, sự kết hợp giữa các nhà tâm linh từ khắp nơi trên thế giới, sẽ không 
được tổ chức bởi một Giáo Hội Mới, bởi vì sức mạnh của họ sẽ không phải là vật chất. Sự kết hợp của 
họ sẽ là về tư tưởng, về lý tưởng và công việc, và theo cách này, sức mạnh của họ sẽ bất khả chiến 
bại, vì nó sẽ được lấy từ nguồn vĩnh cửu là Thần Khí của Ta. 
 
42. Ta đang truyền cảm hứng sự thật của Ta và chạm đến tất cả, để tất cả các tạp chất không được 
trộn lẫn với ánh sáng của Ta, được loại bỏ khỏi trái tim và sự hiểu biết của họ. 
 
43. Tất cả đều có nghĩa vụ, cho phép thông qua những món quà của họ, Giáo Lý Tâm linh được làm rõ 
và xác định, chú ý rằng nó không bị ô nhiễm bởi những triết lý của con người. (299, 30 - 32) 
 



44. Thực sự Ta nói với các con, rằng trong lịch sử nhân loại, sẽ là lịch sử Tâm linh, được viết bằng 
những lá thư sáng ngời.   
 
45. Không phải Do Thái đã bất tử sau khi tự giải thoát khỏi sự trói buộc của họ ở Ai Cập sao? Không 
phải là Kitô Giáo bất tử trong cuộc chinh phục của họ thông qua tình yêu sao? Những tín đồ của Tâm 
linh cũng sẽ được bất tử trong cuộc đấu tranh vì tự do của tinh thần. (8, 64 - 65) 


