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Những điều Mặc Khải của Chúa Giêsu Kitô 
 
Khả Năng Tâm Linh của Con Người 
 
Vì vậy, Đức Chúa phán: 
 
1. Khi sự hoài nghi, không tin và nhân loại duy vật này phải đối mặt với một biểu hiện của Thiên Chúa, 
hoặc cái mà họ gọi là phép lạ, họ ngay lập tức tìm kiếm lời giải thích, hoặc bằng chứng để chứng minh 
rằng không có hành động siêu nhiên, rằng đã không có phép lạ. 
 
2. Khi một người xuất hiện biểu hiện một món quà tinh thần không phổ biến, sự nhạo báng, nghi ngờ 
và thờ ơ nảy sinh, trước khi anh ta im lặng; và khi Thiên nhiên, công cụ của Thiên Tính của Ta, đưa ra 
tiếng nói để kêu gọi công lý và thông điệp cảnh báo cho con người, họ gán cho tất cả cơ hội; loài 
người chưa bao giờ vô cảm, mù quáng và điếc với tất cả những gì thuộc về Thần Thánh, tất cả những 
gì thuộc về tâm linh và vĩnh cửu, như ngày nay. 
 
3. Hàng triệu người tự gọi mình là kitô hữu, nhưng phần lớn trong số họ không biết Giáo Lý của Chúa 
Kitô. Họ nói rằng họ yêu thích những việc Ta đã thực hiện như một người đàn ông, nhưng cách tin 
tưởng, suy nghĩ và khái niệm hóa của họ chứng tỏ rằng họ không biết bản chất của Giáo Lý của Ta. 
 
4. Ta đã đến để cho các con thấy cuộc sống của tinh thần, để tiết lộ cho các con những quyền năng đã 
chứa trong đó; đó là lý do tại sao Ta đã đến với thế giới.  
 
5. Ta đã chữa lành cho người bệnh mà không cần dùng thuốc gì, Ta đã nói chuyện với các linh hồn, đã 
giải thoát sự chiếm hữu của những ảnh hưởng kỳ lạ và siêu nhiên, đã nói chuyện với thiên nhiên, đã 
biến mình thành người từ Thần Khí sang tinh thần, và Thần Khí cho mọi người, và mỗi việc đó đã có 
mục đích để chỉ cho các con thấy con đường tiến hóa của tinh thần. (114, 1 - 4)  
 
6. Các con mang trong mình những báu vật thực sự: sức mạnh và những món quà mà các con thậm 
chí không đoán được, nhưng từ sự thiếu hiểu biết, các con khóc như những kẻ ăn xin. Các con biết gì 
về sức mạnh của lời cầu nguyện và sức mạnh của sự suy nghĩ? Các con biết gì về nội dung sâu sắc của 
sự giao tiếp giữa tinh thần và Thần Khí? - Không biết gì, con người vật chất hóa và thế tục. (292, 14)  
 
7. Tâm linh là những gì Ta mong đợi ở thế giới, trước mặt Ta những cái tên mà mỗi giáo phái hay tôn 
giáo tự phân biệt đều không có tầm quan trọng, cũng không làm cho sự huy hoàng của họ trở nên lớn 
hơn hay kém hơn; những điều đó chỉ đạt đến cảm giác của con người; họ không đạt đến Thần Khí của 
Ta. 
 
8. Ta mong đợi tâm linh của con người, bởi vì nó có nghĩa là sự nâng cao của sự sống, lý tưởng của sự 
hoàn hảo, tình yêu tốt lành, tôn thờ sự thật, thực hành từ thiện và hòa hợp với chính mình, hòa hợp 
với người khác, và do đó với Thiên Chúa . (326, 21 - 22) 
 
 
 
 



9. Tâm linh không có nghĩa là Thần bí, cũng không ngụ ý việc thực hiện bất kỳ nghi thức nào, cũng 
không phải là [hình thức] thờ phượng bên ngoài. Tâm linh có nghĩa là sự phát triển của tất cả các khoa 
của con người; những phần tương ứng với bộ phận con người, cũng giống như những phần rung động 
vượt ra ngoài cảm giác của cơ thể và đó là sức mạnh, thuộc tính, các tài năng và các giác quan của 
tinh thần. 
 
10. Tâm linh là công bằng và chỉ áp dụng tất cả những món quà mà con người sở hữu. Tâm linh là sự 
hài hòa với tất cả những gì xung quanh các con. (326, 63 - 66) 
 
11. Trong thời gian đó Ta đã dạy các con cho đức tính lớn nhất, đó là bác ái. Ta đã truyền cảm hứng 
cho trái tim của các con và đã cảm nhận tình cảm của các con. Bây giờ Ta đến để tiết lộ cho các con tất 
cả những món quà mà tinh thần của các con được ban tặng, để các con có thể phát triển chúng và áp 
dụng chúng vào việc làm từ thiện giữa những người bạn của mình.   
 
12. Kiến thức về đời sống tâm linh sẽ cho phép các con thực hiện các công việc tương tự như những 
công việc được thực hiện bởi Thầy của các con. Hãy nhớ những gì Ta  đã nói với các con, rằng khi phát 
triển các tài năng của mình, các con sẽ thực hiện những điều phi thường thực sự. (85, 20 - 21) 
 
13. Tất cả các con đều sở hữu những ân tứ của tinh thần, bắt đầu phát triển trong Kỷ Nguyên thứ ba 
này, do sự tiến hóa được chạm bởi các tinh thần. Trực giác, tầm nhìn xa, mặc khải, tiên tri và cảm 
hứng đang thể hiện một cách rõ ràng trong nhân loại, và chính điều này tuyên bố Kỷ Nguyên mới; đó 
là ánh sáng của cuốn sách Bảy Ấn, mở ra, trong Kỷ Nguyên này, đến Chương thứ 6.  
 
14. Các con là người biết lý do của những biểu hiện này, và Kỷ Nguyên mà các con sống. Đưa quà tặng 
của mình vào con đường của tình yêu; luôn luôn sẵn sàng để cung cấp từ thiện của mình, và các con 
sẽ luôn hòa hợp với Luật của Ta, và làm gương cho anh chị em của mình. Sau đó, các con sẽ là môn đệ 
của Ta, và được công nhận như vậy. (95, 18) 
 
15. Khi con người yêu và biết cách tha thứ, khi sự khiêm nhường tồn tại trong lòng họ và họ đã khiến 
tinh thần áp đặt lên vật chất, xác thịt, thế giới và những đam mê sẽ không còn hình thành tấm màn 
dày ngăn cản các con nhìn trở lại hoặc chuyển tiếp trên đường. Trái lại, vật chất được tâm linh hóa, 
bằng cách thực hành Giáo Lý của Ta, sẽ  giống như một tôi tớ ngoan ngoãn đối với các mệnh lệnh của 
lương tâm, thay vì hiện tại: một chướng ngại vật, một cái bẫy, bịt mắt trước mắt của tinh thần. (122, 
32) 
 
16. Trực giác, đó là khả năng thấu thị, hiện tại và tiên tri, làm sạch tâm trí và khiến trái tim đập theo 
những thông điệp và tiếng nói mà nó nhận được từ sự vô hạn. 
 
17. Bằng món quà của trực giác, thứ mà Ta đã trao cho tất cả mọi người, các con có thể khám phá ra 
nhiều điều ẩn giấu trong những bí mật của trái tim, nhiều bi kịch ảnh hưởng đến, không chỉ cuộc sống 
trần gian, mà cả tinh thần của anh em mình. 
 
18. Làm thế nào người ta có thể bước vào sự thân mật của những trái tim đó mà không làm tổn 
thương họ hay nói xấu họ? Làm thế nào người ta có thể khám phá những nỗi đau tiềm ẩn che mờ 
cuộc sống của anh em chúng ta? Ta đã nói với các con: Trực  giác, món quà là một phần của thị giác 
tâm linh và sẽ đạt đến sự phát triển toàn diện trong các con qua lời cầu nguyện, sẽ chỉ cho các con 
cách để làm dịu nỗi đau của mỗi người bạn của mình. (312, 72 - 74) 
 



19. Có bao nhiêu bí ẩn vẫn tồn tại cho con người! Anh ta được bao quanh bởi những sinh vật vô hình 
và không thể chạm tới mà đáng lẽ phải nhìn thấy và có thể chạm vào được. 
 
20. Một cuộc sống đầy vẻ đẹp và những mặc khải nháy động sự tồn tại của con người, và những điều 
này trong sự mù quáng của họ đã không thể nhìn thấy nó. (164, 56 - 57) 
 
21. Một người được chuẩn bị tinh thần bởi Giáo Lý của Ta sẽ có thể thực hiện các việc siêu phàm. Từ 
tinh thần và cơ thể của anh ta, một ánh sáng, một sức mạnh và một sức mạnh sẽ phát ra sẽ cho phép 
anh ta làm điều mà một mình trí thông minh không thể thực hiện được. (252, 4 - 5) 
 
22. Đây là thời gian mà ánh sáng thiêng liêng chiếu rọi vào những người theo Ta, người sẽ thể hiện 
những ân tứ của tinh thần, bằng cách cho thấy rằng họ không cần hàng hóa trần thế hay khoa học vật 
chất để thực hiện các việc phi thường và các công việc. Họ sẽ chữa lành nhân Danh Ta, chữa lành căn 
bệnh vô vọng, biến nước thành nhựa thơm chữa bệnh và nâng dậy kẻ chết khỏi giường bệnh của họ. 
Lời cầu nguyện của họ sẽ có sức mạnh để làm dịu cơn gió, làm dịu các yếu tố và chống lại dịch bệnh và 
ảnh hưởng xấu. 
 
23. Người bị chiếm hữu sẽ được giải thoát khỏi những ám ảnh của họ, những kẻ bắt bớ và những kẻ 
áp bức họ trước lời nói, lời cầu nguyện và sức mạnh của các môn đệ mới của Ta. (160, 28 - 29) 
 
24. Tâm linh có nghĩa là nâng cao tình cảm, sự thuần khiết trong cuộc sống, đức tin, tình yêu của 
người khác, lòng bác ái, sự khiêm nhường trước Thiên Chúa và sự tôn trọng sâu sắc đối với những 
món quà nhận được. Khi các con đạt được bất kỳ đức tính nào, ánh mắt tâm linh của các con bắt đầu 
đi vào biệt thự của tình yêu và sự hoàn hảo.  Và do đó, khi các con đạt đến trạng thái tâm linh khi còn 
ở trên trái đất, các con sẽ có thể nói rằng các con sống, ít nhất là trong những giây phút cầu nguyện, 
thung lũng tâm linh. Đồng thời, các con sẽ nhận được ánh sáng tiết lộ các sự kiện trong tương lai, bởi 
vì tinh thần đã bắt đầu lên cao, tương lai ngày càng ít đi của một Mầu Nhiệm.  
 
25. Vâng, các môn đệ. Chỉ trong cuộc sống của con người, con người không biết gì về những gì sẽ xảy 
ra trong tương lai, về những sự kiện của ngày mai; không biết vận mệnh của mình, cũng không phải 
con đường mà anh ta sẽ phải đi theo, hoặc cái gì sẽ là kết thúc của nó. 
 
26. Con người không thể chịu đựng được kiến thức về tất cả những thử thách mà anh ta sẽ phải trải 
qua trong đời. Trong lòng từ bi của Ta dành cho anh ấy, Ta đã tạo ra bức màn giữa hiện tại và tương 
lai của anh ấy, ngăn anh ta từ sự mất trí khi biết và nhìn thấy tất cả những gì anh ta sẽ phải sống và 
cảm nhận. 
 
27. Ngược lại, tinh thần, một người được bọc thép mạnh mẽ và được tạo ra vĩnh cửu, có sức mạnh để 
biết vận mệnh của mình, và sức mạnh để hiểu và chấp nhận những thử thách đang chờ đợi nó, vì nó 
biết rằng ở cuối con đường, khi nào nó đã tuân theo nó với sự tuân theo Luật pháp, nó sẽ đến Đất 
Hứa, thiên đường của tinh thần, là trạng thái của sự tiến hóa, tinh khiết và hoàn hảo mà cuối cùng nó 
sẽ đạt được. 
 
28. Các con không thể đạt đến mức độ tâm linh của Thầy để biết vận mệnh của mình là gì và tương lai 
mang lại cho mình điều gì, nhưng bằng cách nâng cao của mình, Ta sẽ khiến các con cảm nhận được 
sự gần gũi của một số sự kiện. 
 



29. Sự hiện diện đó, rằng nhìn thấy tương lai, hiểu biết về vận mệnh của mình, các con sẽ bắt đầu đạt 
được khi các con được hình thành từ thể xác và tinh thần, tiếp tục đi lên  trên con đường tâm linh, mà 
Ta nói với các con một lần nữa, là đức tin, sự thuần khiết và tình yêu của cuộc sống; đó là tình yêu và 
lòng bác ái cho đồng bào của mình, đó là sự khiêm nhường và tình yêu trước mặt Thiên Chúa của 
mình. (160, 6 - 9 và 13 - 14) 
 
30. Hãy cảnh giác, để các con có thể nhận ra các tiên tri thật và giả, để các con không chiến đấu chống 
lại những người như các con, đang hoàn thành các sứ vụ được Thiên Chúa của Ta tâm sự với họ; để 
các con có thể nhận ra các tiên tri thật và giả, và xác nhận các tác phẩm của những điều này, và phá 
hủy các tác phẩm của những người khác.  
 
31. Vì đây là lúc tất cả các thế lực đã chiến đấu. Có thiện chiến đấu với ác, ánh sáng chống lại bóng tối, 
trí tuệ chống lại vô minh và hòa bình chống chiến tranh. (256, 66) 
 
Yêu Cầu và Đặc Điểm của Thuyết Duy Linh Đích Thực 
 
32. Hãy hiểu rằng, một Giuđa tồn tại trong mỗi con người. Vâng, các môn đệ, bởi vì trong trường hợp 
của các con, thân xác vật chất là Giuđa đối với tinh thần: nó là vật chất chống lại ánh sáng chói lọi của 
tâm linh, nó vây hãm tinh thần để làm cho nó rơi vào vật chất hóa, vào những đam mê thấp kém. 
 
33. Nhưng đừng lên án hình thức vật chất của mình, bởi vì nó đưa các con đến bờ vực thẳm. Các con 
cần nó cho sự tiến bộ và các con sẽ vượt qua nó bằng tâm linh của mình, như Ta đã vượt qua Giuđa 
bằng tình yêu. (150, 67 - 68) 
 
34. Trước khi các con đứng lên để dạy những câu châm ngôn của Ta và phơi bày những khái niệm của 
nó, các con nên bắt đầu bằng cách thực hành những giáo huấn mà Ta đã tiết lộ cho các con: yêu 
thương đồng loại của mình, sống một cuộc sống được nâng cao, gieo con đường của mình bằng ánh 
sáng và từ thiện. Nếu các con không làm điều này, thì Ta có thể nói với các con rằng, các con chưa 
hiểu về tâm linh; nó khám phá bản chất của các con, và bằng phương tiện của nó, các con có thể hình 
thành một khái niệm thực sự về Cha của mình và biết chính mình. 
 
35. Đúng là để đạt được tâm linh, các con cần một lượng từ bỏ nhất định, và một số nỗ lực và hy sinh; 
nhưng nếu trong các con khao khát sự thăng hoa đã thức tỉnh, nếu tình yêu bắt đầu rung động trong 
bản thể mình, hoặc nếu lý tưởng tâm linh đã nảy sinh trong mình, thay vì hy sinh và tự chối bỏ thì đó 
sẽ là niềm vui để các con gạt bỏ tất cả thứ gì là vô dụng, thừa thãi, hoặc xấu xa. (269, 46 - 47) 
 
36. Hãy luôn nhớ trong long rằng, trước mặt Ta, tất cả các con đều bình đẳng, rằng tất cả các con đều 
có cùng một khởi đầu, và tất cả đều có cùng một mục đích, mặc dù mỗi số mệnh thể hiện một diện 
mạo bên ngoài khác nhau.   
 
37. Đừng bao giờ quên rằng, tất cả các con phải đến với Ta, điều đó có nghĩa là tất cả, mặc dù theo 
những cách khác nhau, sẽ kiếm được công đức cần thiết để đạt đến chiều cao tâm linh cao nhất; do 
đó, không bao giờ coi như không có gì là thấp kém. 
 
38. Điều Hư Ảo không bao giờ nên nảy mầm trong nhà tâm linh, thay vào đó, anh ta phải luôn đi kèm 
với sự khiêm tốn thực sự; hành vi của anh ta, vì thế, thay vì chói mắt với ánh sáng giả, sẽ vang lên 
trong trái tim anh em mình. (322, 32 - 34) 
 



39. Những người gieo hạt tốt của thuyết duy linh sẽ không bao giờ được phân biệt bởi bên ngoài hay 
vật chất. Sẽ không có thói quen, không có phù hiệu, cũng không có cách nói đặc biệt nào cho họ. Tất 
cả các hành vi của họ sẽ đơn giản và khiêm tốn; nếu họ được biết đến với bất cứ điều gì, nó sẽ dành 
cho từ thiện và tâm linh của họ. 
 
40. Những người giảng đạo thực sự của thuyết duy linh sẽ không được chú ý bởi sự hoa mỹ trong 
ngôn ngữ của họ, mà bởi sự khôn ngoan và đơn sơ trong lời nói của họ, mà trên hết là sự thật trong 
công việc và sự tốt lành của đời sống của họ. (194, 24 - 25) 
 
41. Tâm linh là sự rõ ràng, đơn sơ, tôn vinh tình yêu và đấu tranh để đạt đến sự hoàn hảo của tinh 
thần. (159, 64) 
 
Những Ảnh Hưởng Phước Lành của Tâm Linh Tính 
 
42. Bằng phương tiện tâm linh, một mức độ cao có thể đạt được, cho phép con người hình dung ra 
những ý tưởng vượt ra ngoài những gì tâm trí anh ta có thể tưởng tượng, và có sức mạnh đối với vật 
chất. 
 
43. Hãy suy nghĩ ngay bây giờ, nếu độ cao của tinh thần được sử dụng trong nghiên cứu về sự sáng 
tạo vật chất do thiên nhiên thể hiện, hoặc bất kỳ lý tưởng nào khác của con người, thì có thể thu được 
những hoa quả gì, nếu những khám phá của mình không chỉ do tâm trí kiểm tra, mà còn đến sự can 
thiệp của những điều mặc khải thuộc tâm linh, được ban cho bởi Ngài Đấng đã tạo nên tất cả. (126, 
26 - 27) 
 
44. Khi con người đạt được tâm linh, họ sẽ là những sinh vật vượt trội hơn tất cả những gì xung quanh 
họ; Tuy nhiên, cho đến bây giờ họ chỉ là những sinh vật yếu đuối trước sự ảnh hưởng của các yếu tố, 
các yếu tố và các lực không nên vượt lên trên con người, bởi vì chúng không vượt trội hơn anh ta. 
(280, 29) 
 
45. Ta nói với các con một cách thực sự, rằng tâm linh cũng vậy, được thừa hưởng, và vì vậy các con 
nên cẩn thận để truyền sự thuần khiết và sự nhạy cảm đối với tâm linh cho con cái mình; họ sẽ cảm 
ơn các con vì đã cho họ một cơ thể với những đam mê lành mạnh, một trí óc minh mẫn, một trái tim 
nhạy cảm và một tinh thần thức tỉnh theo tiếng gọi của lương tâm. (289, 65) 
 
46. Mục tiêu duy nhất của Công việc của Ta là tâm linh của tất cả mọi người, bởi vì trong tâm linh, họ 
sẽ phải xác định và hiểu chính mình. Trong tâm linh, họ sẽ thấy biến mất tên và hình thức bên ngoài 
của các tôn giáo của họ, đó là nguyên nhân của sự xa cách tâm linh của họ do mỗi người diễn giải 
Thiên Chúa khác nhau. 
 
47. Sau đó, khi tất cả các con đường khác nhau của họ đến gần hơn với tâm linh, họ sẽ hiểu rằng, tất 
cả những gì họ cần làm là giải thoát bản thân khỏi chủ nghĩa duy vật của họ, để chuyển thành hình 
thức tâm linh mà họ luôn thực hiện theo cách vật chất. 
 
48. Tâm linh là tất cả những gì Ta yêu cầu từ con người trong Kỷ Nguyên này, và trong những gì đúng, 
họ sẽ thấy những lý tưởng lớn nhất của họ được thỏa mãn và những xung đột lớn nhất của họ được 
giải quyết. (321, 22 - 23 và 29) 


