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Những điều Mặc Khải của Chúa Giêsu Kitô 
 
Sự Tập Hợp của Vụ Thu Hoạch được Gieo bởi Con Người 
 
Vì vậy, Đức Chúa phán: 
 
1. Ôi! Các môn đệ yêu dấu của Ta: đây là những thời điểm công lý cho nhân loại. Đã đến lúc để các 
con bắt đầu giải quyết các bản kê của mình. Các con đang gặt hái mùa gặt của những lần gieo trước 
đó, kết quả hoặc hậu quả của việc làm của mình. 
 
2. Có một thời gian để con người thực hiện hành vi của mình, và một thời gian khác mà anh ta phải trả 
lời cho những gì anh ta đã làm; thời gian mà các con sống là sau này. Đó là lý do tại sao tất cả các con 
đau khổ và kêu khóc. Giống như các con có một lần để gieo, và một lần khác để gặt, cũng vậy, Thiên 
Chúa đã thừa nhận với các con một lần để tuân theo Luật  của Ngài, và một lần khác, trong đó Ngài sẽ 
thực thi công lý của Mình.  
 
3. Các con đang sống trong giai đoạn của công lý Thánh Thiêng. Nỗi đau đớn làm các con khóc; nhân 
loại tự thanh lọc thông qua lời than thở của chính mình, bởi vì không ai được miễn trừ khỏi sự bồi 
thường.  
 
4. Đây là những lúc công lý mà các con phải suy ngẫm về vận mệnh của mình, để qua suy ngẫm và tâm 
linh, các con sẽ lắng nghe tiếng nói của lương tâm, không nhầm lẫn cũng không lừa dối, nhưng nó 
hướng dẫn các con đi theo con đường bình an. (11. 58 - 61)  
 
5. Đây là thời gian phán xét cho nhân loại. Thiên Tính của Ta phán xét con người, các làng mạc và các 
quốc gia, từng người một; tuy nhiên, con người không nhận thức được điều đó và họ cũng không biết 
thời gian họ sống. Đó là lý do tại sao Ta có tinh thần, thể  hiện bản thân mình, thông qua người phát 
ngôn của con người; thông qua họ Ta đã tiết lộ cho các con biết ai là người nói chuyện, thời gian các 
con sống và nhiệm vụ của các con là gì. (51, 61) 
 
6. Quả thật Ta nói với các con: Các con đang sống trong ngày của Đức Chúa, các con đã chịu sự phán 
xét của Ngài. Người sống và người chết hiện đang bị phán xét; hành động trong quá khứ và hiện tại 
đang được cân nhắc trong quy mô này. Hãy mở mắt ra để các con có thể là nhân chứng rằng, công lý 
Thánh Thiêng đang được cảm nhận ở mọi nơi. (76, 44) 
 
7. Từ thời xa xưa, Ta đã nói với các con về một bản án và đây là thời gian đã được công bố mà các tiên 
tri đã đại diện như thể đó là một ngày.  
 
8. Lời của Thiên Chúa của các con là của một vị Vua, và nó đứng vững. Điều gì quan trọng mà hàng 
ngàn năm đã trôi qua kể từ đó, Thánh Ý của Chúa Cha là không thể thay đổi và phải được thực hiện?.  
 
9. Nếu con người, ngoài niềm tin vào Lời của Ta, còn biết cách cầu nguyện và cảnh giác, họ sẽ không 
bao giờ có thể mất cảnh giác, nhưng họ không trung thành, hay quên, không tin, và khi thử thách xảy 
ra, họ gán cho nó hình phạt, báo thù hoặc sự giận dữ của Thiên Chúa; Ta nói với các con rằng, mọi thử 
thách đều được công bố với dự đoán, do đó các con sẽ được chuẩn bị, do đó các con nên luôn luôn 
cảnh giác.  



10. Lũ lụt, phá hủy các thành phố bằng lửa, xâm lăng, đau khổ, bệnh tật, khan hiếm và vẫn còn nhiều 
thử thách đã được báo trước cho tất cả các dân tộc, để các con được chuẩn bị và không ngạc nhiên. 
Cũng giống như ngày hôm nay, tình yêu của Thiên Chúa luôn gửi một thông điệp về sự cảnh tỉnh, 
chuẩn bị, để con người sẽ thức tỉnh, chuẩn bị tinh thần và được củng cố. (24, 74 - 77) 
 
11. Ta nói với các con rằng, mặc dù chắc chắn rằng những thử thách rất lớn đang chờ đợi thế giới này, 
những ngày đau khổ sẽ được rút ngắn, vì nỗi cay đắng của họ sẽ khiến con người phải thức tỉnh, quay 
mắt về phía Ta và lắng nghe tiếng nói của lương tâm, thúc giục họ tuân thủ Luật pháp của Ta. 
 
12. Công lý của Ta sẽ loại bỏ tất cả những điều xấu xa tồn tại trên thế giới. Trước đó, Ta sẽ xem xét kỹ 
lưỡng tất cả: tôn giáo, khoa học và thể chế; lưỡi liềm của công lý Thiêng Liêng sẽ quét qua, tách lúa mì 
ra khỏi vỏ. Hạt giống tốt còn đọng lại trong trái tim con người, Ta sẽ ra đi để sinh ra trong tinh thần 
của nhân loại. (119, 10 - 11) 
 
Sự Thanh Lọc Loài Người thông qua Cuộc Phán Xét 
 
13. Sẽ mất bao lâu để loài người tiến hóa, đến nơi mà nó sẽ hiểu được Tình yêu của Ta và cảm nhận 
sự hiện diện của Ta, thông qua lương tâm của nó? Khi loài người tuân theo Luật của Ta và nghe giọng 
nói của Ta khuyên nó, đó sẽ là một dấu hiệu cho thấy, loài người đã bỏ lại đằng sau thời đại của chủ 
nghĩa duy vật. 
 
14. Trong khi đó, loài người sẽ vẫn phải tiếp xúc với các yếu tố thiên nhiên, theo những cách khác 
nhau, cho đến khi họ tin rằng các lực vượt trội tồn tại và chủ nghĩa duy vật của con người rất kém so 
với các lực đó. 
 
15. Trái đất sẽ run rẩy. Nước sẽ tẩy sạch và lửa sẽ thanh tẩy loài người. 
 
16. Tất cả các yếu tố và lực của thiên nhiên sẽ khiến bản thân cảm thấy trên khắp thế giới, nơi con 
người không biết cách sống hòa hợp với cuộc sống xung quanh. 
 
17. Tuy nhiên, thiên nhiên không tìm kiếm sự hủy diệt của những người thiếu tôn trọng nó. Nó chỉ tìm 
kiếm sự hài hòa giữa con người và tất cả các sinh vật. 
 
18. Nếu thiên nhiên đang thể hiện sự công bằng của nó theo cách khắc nghiệt hơn, thì đó là do lỗi của 
con người và sự thiếu hòa hợp với luật pháp của họ cũng lớn hơn. (40, 20 - 25) 
 
19. Bàn tay của con người đã giải phóng công lý cho chính mình: trong não anh ta có một cơn lốc, 
trong lòng anh ta có một cơn bão và tất cả những điều này được thể hiện cũng như trong các yếu tố, 
trong các yếu tố không được giải phóng của nó, các mùa bệnh tật và nhân lên. Đó là bởi vì tội lỗi của 
các con lớn lên, sinh ra bệnh tật và khoa học, liều lĩnh và vô cảm, không nhận ra trật tự đã được thiết 
lập bởi Đấng Tạo Hóa. 
 
20. Nếu Ta chỉ nói với các con điều này, các con sẽ không tin nó. Điều cần thiết là các con cảm thấy kết 
quả hành động của mình vì các con đã bị lừa dối. Các con chính xác là trong khoảnh khắc của cuộc đời 
mà các con sẽ thấy kết quả của tất cả những gì mình đã gieo. (100, 6 - 7) 
 
21. Cuộc sống trên trái đất luôn là một trong những thử nghiệm và chuộc tội của con người; tuy 
nhiên, con đường tiến hóa này chưa bao giờ đầy cay đắng. 



22. Trong những thời điểm này, con người không chờ đợi sự trưởng thành để bắt đầu cuộc đấu tranh, 
có bao nhiêu đứa trẻ biết tỉnh mộng, cái ách, đánh đập, vấp ngã và thất bại. Ta có thể nói nhiều hơn: 
Trong những ngày này, nỗi đau của con người bắt đầu trước khi sinh, ngay trong bụng mẹ. 
 
23. Tuyệt vời là sự chuộc tội của những sinh vật ngày nay đến trái đất. Nhưng các con phải nhớ rằng, 
tất cả những nỗi đau tồn tại trên thế giới là công việc của con người. Công lý nào của Ta có thể hoàn 
hảo hơn là cho phép những người gieo những chiếc gai này trên đường đời, đến bây giờ và thu hoạch 
chúng? (115, 35 - 37) 
 
24. Các con không thể hiểu toàn bộ kế hoạch cứu chuộc của Ta, nhưng Ta cho các con biết một phần 
của kế hoạch đó, để các con có thể tham gia vào Công việc của Ta. 
 
25. Chỉ Ta mới biết tầm quan trọng của khoảnh khắc thế giới đang sống, không con người nào có thể 
xoay sở để hiểu được thực tế của giờ này.  
 
26. Nhân loại, từ khi bắt đầu, đã tích lũy vết bẩn cho đến khi nó che mờ cảm xúc và tinh thần của họ, 
tạo cho họ một cuộc sống của bệnh tật, buồn bã và hỗn loạn. Nhưng giờ thanh lọc đã được báo hiệu. 
(274, 11 - 12) 
 
27. Thời điểm thu hoạch đã đến với mỗi tinh thần, và đó là lý do tại sao các con thấy sự xáo trộn giữa 
con người, tuy nhiên, Ta nói với các con một cách thực sự, giữa sự hỗn loạn đó, mỗi người sẽ gặt lấy 
những gì họ đã gieo. 
 
28. Và những gì sẽ trở thành của con cái Ta sẽ luôn thất bại trước Luật pháp của Ta? Thực sự, cho tất 
cả những người ngủ gật mà không muốn phân tích, mà không nghiên cứu bài học của Ta; các thử 
thách sẽ đến như một cơn lốc làm cho chúng rơi xuống; trong khi với những người đã tuân theo lời 
dạy của Ta, nó sẽ đến như một sự khích lệ để tuân thủ, giống như một giải thưởng đẹp đẽ được trao 
bởi Thiên Chúa. (310, 7) 
 
29. Trong thời gian này, những người không chuẩn bị tự làm mới mình sẽ biết sự cay đắng lớn nhất và 
sẽ được sống lại từ trái đất, từ đó mất đi một cơ hội quý giá để chuộc lại lỗi lầm và hòa giải. 
 
30. Ngược lại, những người đi từ biệt thự này đến biệt thự tâm linh, với sự bình an và thỏa mãn, được 
ban cho một nghĩa vụ được hoàn thành, cảm thấy được chiếu sáng bởi ánh sáng của Ta, và nếu họ 
nằm trong số những người phải tái sinh lần nữa, Ta sẽ chuẩn bị cho họ trở lại cuộc sống của con 
người, để họ có thể được rửa sạch trở lại vào cuộc sống, với tâm linh lớn hơn và trí tuệ lớn hơn. (91, 
38 - 39) 
 
Tình Yêu của Thiên Chúa trong Cuộc Phán Xét 
 
31. Nỗi đau đã tràn ra khắp thế giới, khiến bản thân cảm thấy theo hàng ngàn cách. 
 
32. Với tốc độ các con sống, nhân loại! Làm thế nào nhiều lao động các con tích lũy bánh hàng ngày 
của mình! Đó là lý do tại sao con người bị tiêu hao sớm, phụ nữ già trước thời gian của họ, phụ nữ trẻ 
mệt mỏi khi ra hoa và những đứa trẻ trở nên khó tính ở độ tuổi dịu dàng. 
 
 



33. Đó là khoảng thời gian đau đớn, cay đắng và những thử thách mà các con đang sống ngày hôm 
nay. Nhưng Ta mong các con tìm được sự bình an, đạt được sự hài hòa và từ chối nỗi đau; đó là lý do 
tại sao Ta trình bày bản thân mình trong Thần Khí và gửi cho các con Lời của Ta, đó là giọt sương an ủi 
nhẹ nhàng, một giọt nhựa thơm và sự bình an cho tinh thần của các con. 
 
34. Hãy nghe Lời Ta, đó là sự sống lại và sự sống; trong đó các con sẽ phục hồi niềm tin, sức khỏe và 
niềm vui trong đấu tranh và tồn tại. (132, 43 - 45) 
 
35. Hôm nay là thời điểm phục hồi tuyệt vời cho tinh thần. Phán quyết của Ta đã được mở, và các tác 
phẩm của mỗi người đã được đặt trong cái cân. Nếu sự phán xét đó có vẻ tuyệt vời và đau buồn cho 
các linh hồn, thì với họ, Ngài đã là Người, trước khi trở thành Thẩm phán, là Cha và là Đấng yêu 
thương họ. Họ cũng được bao bọc trong tình yêu của người can thiệp của các con, là Maria. (153, 16) 
 
36. Nhân loại: Công lý của Ta đã đến để phán xét con người. Nó đã đến để làm cho kẻ tự hào phải 
khiêm nhường, khiến anh ta nhận ra mình thật nhỏ bé khi anh ta phạm tội và khi anh ta sống một 
cuộc sống đầy vật chất.  
 
37. Thật vậy, dân Ta, Ta đến để tước đi sự vĩ đại giả tạo từ con người, vì Ta muốn anh ta nhìn thấy ánh 
sáng và được nâng lên để anh ta có thể trở nên thực sự vĩ đại, bởi vì Ta ước muốn các con được tràn 
đầy ánh sáng, độ cao, sự tốt lành, sức mạnh và trí tuệ. (285, 15 - 16) 
 
38. Nhân loại không nhận ra Ta, và phủ nhận sự hiện diện của Ta trong thời gian này, nhưng Ta sẽ 
khiến họ nhận ra rằng, công lý của Ta thể hiện trong tình yêu và lòng bác ái, và Ta không đến với roi da 
để làm cho họ đau đớn, mà là để nâng cao họ cho đến một cuộc sống ân sủng, và thanh tẩy họ bằng 
nước sạch tinh thể, đó là Lời của Ta, sự thật. 
 
39. Thế giới đã không học được giáo huấn của Ta, và đã duy trì sự thờ hình tượng và cuồng tín của nó; 
đó là lý do mà ngày nay đi qua cây thập giá vĩ đại, rút cạn chén đắng, vì chủ nghĩa duy vật của họ đã 
khiến họ xa cách với Ta. (334, 29 - 30) 
 
40. Nhân loại ngày nay, đã chia các dân tộc, thành các sắc tộc, ngôn ngữ và màu da, nhận được từ 
Thần Khí của Ta một phần của công lý, những thử thách tương ứng với mỗi người, cuộc đấu tranh, lò 
luyện kim loại và sự phục hồi dành cho mỗi người và mỗi chủng tộc Ta đã và đang chờ đợi họ. 
 
41. Các con biết rằng, công lý của Ta có tình yêu như là nguyên tắc của nó; rằng những thử thách mà 
Người Cha gửi đến là bằng chứng của tình yêu, rằng tất cả đều dẫn đến sự cứu rỗi, tốt đẹp, ngay cả 
khi trong những thử thách đó dường như có bất hạnh, đau khổ hay tử vong. 
 
42. Đằng sau tất cả những điều này là sự sống: sự bảo vệ và cứu chuộc linh hồn, và Cha luôn chờ đợi 
để đưa tay ra với tình yêu lớn nhất dành cho đứa con hoang đàng của mình. (328, 11) 


