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Những điều Mặc Khải của Chúa Giêsu Kitô 
 
Cuộc Đấu Tranh Tâm Linh trước sự Trị Vì nền Hòa Bình của Chúa Kitô trên Trái Đất 
 
Vì vậy, Đức Chúa phán: 
 
1. Giống như Ta đã tuyên bố Sự xuất hiện của Ta trong Kỷ Nguyên thứ hai, Ta tuyên bố với các con bây 
giờ cuộc chiến của tín ngưỡng, ý tưởng và tôn giáo, như là sự kiện báo trước sự thiết lập triều đại tâm 
linh của Ta giữa loài người. 
 
2. Lời của Ta giống như một thanh gươm lửa, sẽ tiêu diệt sự cuồng tín, mà trong nhiều thế kỷ đã bao 
trùm con người, sẽ kéo lại bức màn vô minh, và chỉ ra con đường sáng trắng dẫn đến Ta. (209, 10 - 11)   
 
3. Ta nói cho các con biết, rằng vì nền Hòa Bình của triều đại của Ta được thiết lập giữa con người, 
một cuộc chiến tranh về Giáo Lý, tôn giáo và ý tưởng vẫn sẽ là cần thiết, một cuộc chiến mà trong đó, 
một Giáo Lý nổi lên để chống lại kẻ khác và sự thật của Ta để đối đầu với các vị thần giả của những 
người khác. 
 
4. Đó sẽ là cuộc thi mới, cuộc chiến tâm linh, trong đó các vị thần giả rơi ra từ các bệ của chúng, và tất 
cả sự giả dối mà các con đã tổ chức như sự thật được tiết lộ. Các con sẽ thấy trong sự hỗn loạn của sự 
nhầm lẫn và bóng tối đó, sự thật huy hoàng sẽ tỏa sáng như thế nào. (121, 40) 
 
5. Tâm linh đang kích động một cuộc chiến trên toàn thế giới giữa các ý tưởng, tín ngưỡng và các giáo 
phái khác nhau. Nhưng sau cuộc đấu tranh đó, Giáo Lý này sẽ mang lại cho con người sự bình an được 
ban phước, mà họ rất cần và làm cho mặt trời của công lý Thánh Thiêng của Ta tỏa sáng trên tất cả 
các linh hồn. (141, 11) 
 
6. Ta đang chuẩn bị cho các con, và cảnh báo cho thời điểm, khi sự nhầm lẫn của các ý tưởng xuất 
hiện, để các con có thể tự giải thoát mình khỏi cuộc đấu tranh nội tâm của tinh thần và sự dày vò của 
suy nghĩ.  
 
7. Tất cả những tư tưởng, các Giáo Lý, khoa thần học, triết học và tín ngưỡng của loài người, được 
tượng trưng như là một cơn bão, sẽ bị loại ra, như là một cơn bão thật sự của tinh thần trên dòng 
nước giận dữ mà Ta muốn các con để vượt qua, vẫn còn nổi trôi cho đến khi cơn bão và bóng tối qua 
đi. 
 
8. Ta không ban cho các con công thức nào tốt hơn để vượt qua thử thách đó hơn là cầu nguyện và 
thực hành Lời của Ta, bằng cách đó đức tin của các con sẽ tiếp tục được củng cố. 
 
9. Cuộc chiến về ý tưởng, cuộc thi giữa các tín ngưỡng và ý tưởng, cuộc đấu tranh đó, không thể thiếu 
để làm cho tất cả những khiếm khuyết và sai sót đã tích lũy trong chiều sâu của mọi giáo phái và thể 
chế được đưa ra ánh sáng. 
 
10. Chỉ sau khi cơn bão đi qua, nhân loại mới có thể được thanh trừng về mặt đạo đức và tâm linh, vì 
họ sẽ thấy sự thật trỗi dậy, họ sẽ biết điều đó, sẽ tự mình cảm nhận và họ sẽ không còn có thể cho ăn 
bề ngoài và những điều giả tưởng. 



11. Như vậy, giống như mỗi người tự do tiếp xúc với mặt trời cần thiết trên cơ thể mình, nhận ra rằng 
trong ánh sáng của nó, sức nóng của nó và trong ảnh hưởng của nó có sự sống vật chất, họ cũng sẽ lấy 
từ ánh sáng của sự thật càng nhiều sự nuôi dưỡng, sức mạnh và sự soi sáng của tinh thần khi họ cần. 
 
12. Sau đó, con người sẽ cảm thấy mạnh mẽ hơn bao giờ hết, vì cuộc sống của anh ta sẽ bắt đầu tuân 
thủ các nguyên tắc thực sự, theo các quy tắc được thiết lập bởi Luật của Ta. (323, 19 - 22) 
 
Cuộc Thi cho phần Tâm Linh Tối Cao trên Trái Đất 
 
13. Trong thời gian này, có một cuộc đấu tranh giữa các ý tưởng và các Giáo Lý. Mỗi người muốn 
được [nghĩ] đúng, nhưng ai có thể đúng trong cuộc thi về sự ích kỷ và lợi ích này? Ai có thể là chủ sở 
hữu của sự thật? 
 
14. Nếu những người tin rằng họ sở hữu sự thật và đang đi trên con đường hoàn hảo, trở nên vô ích 
vì lý do đó, Ta có thể nói với các con một cách trung thực rằng, họ chưa biết con đường đó, vì trên con 
đường đó, cần phải có sự khiêm nhường, và nó là đủ để không nhận ra sự thật chứa trong niềm tin, 
không còn khiêm tốn của người khác. Ta đã  nói với các con từ Kỷ Nguyên thứ hai: Phúc cho ai hiền 
lành và khiêm nhường. 
 
15. Con người xét đoán đức tin và niềm tin của anh em mình tránh xa sự cứu rỗi, vì lòng kiêu hãnh và 
sự điên rồ của mình, anh ta cố gắng để được ngang hàng với Thiên Chúa. (199, 4 - 6) 
 
16. Các con hỏi Ta những gì Ta đang cố gắng làm, bằng cách thể hiện tinh thần giữa nhân loại trong 
thời gian này; Ta trả lời rằng, những gì Ta tìm kiếm là sự thức tỉnh của các con với ánh sáng, tâm linh 
và sự hợp nhất của các con, vì trong tất cả những lần các con bị chia rẽ, trong khi một số người đã tìm 
kiếm kho báu của tinh thần, những người khác đã dành riêng để yêu sự giàu có của thế giới này. Tâm 
linh và vật chất luôn luôn xung đột; các nhà tâm linh và duy vật chưa bao giờ có thể hiểu nhau. 
 
17. Hãy nhớ đến dân Do Thái, đang chờ đợi Đấng Mê-sia, khi họ đã có Ngài trước mắt họ, họ đã chia 
thành những người tin và chối bỏ sự thật của Ta. Lời giải thích rất đơn giản:  những người đã chờ đợi 
Ta với tinh thần tin tưởng, và những người đã chờ đợi bằng cảm giác vật chất đã từ chối Ta.   
 
18. Hai lực này phải đối đầu với nhau một lần nữa, cho đến khi cuộc đấu tranh nảy sinh. Cuộc đấu 
tranh sẽ trở nên cay đắng, vì con người yêu thế gian hơn, khi thời gian trôi qua, bởi vì khoa học và 
những khám phá của họ khiến họ cảm thấy như thể họ đang ở trong vương quốc của chính họ, trong 
một thế giới mà họ đã tạo ra. (175, 4 - 6) 
 
19. Ngày nay, mọi người đều tin rằng anh ta biết toàn bộ sự thật: Mỗi tôn giáo nói rằng họ sở hữu sự 
thật và những người của khoa học tuyên bố đã tìm thấy nó. Ta cho các con biết, hoàn toàn không ai 
biết Sự Thật, vì phần đã tiết lộ cho con người chưa được họ hiểu. 
 
20. Tất cả mọi người đều tự gánh chịu một phần của sự thật và một phần lỗi lầm mà họ trộn lẫn với 
ánh sáng của sự thật. 
 
 
 
 



21. Trận chiến đang tiếp cận, trong đó tất cả các lực lượng đó sẽ tham gia, mỗi người muốn áp đặt ý 
tưởng của mình; nhưng cuối cùng, nó sẽ không phải là một lý thuyết của con người chiến thắng, cũng 
không phải là một lý thuyết khoa học hay tín ngưỡng tôn giáo, mà là sự kết hợp hài hòa của tất cả các 
ý tưởng tốt, tất cả các niềm tin cao hơn, tất cả sự tôn thờ được đưa lên đến đỉnh điểm tâm linh, của 
tất cả các nhà bác học đưa vào phục vụ tiến bộ thực sự của con người. 
 
22. Ta sẽ cho phép con người nói và giải thích ý tưởng của họ; cho những người khác rằng, họ công 
khai các nghi thức và sự thờ phượng của họ, rằng họ tranh luận và đấu tranh, rằng các nhà bác học 
trình bày các lý thuyết tiên tiến nhất của họ; rằng tất cả những gì ẩn giấu trong mỗi tinh thần trỗi dậy, 
hoa quả và biểu hiện chính nó, cho ngày gặt hái đã gần kề, ngày mà lương tâm, giống như một lưỡi 
hái cắt đứt tận gốc rễ tất cả những gì là sai trong lòng của nhân loại. (322, 15 - 18) 
 
Cuộc Phấn Đấu chống lại Thuyết Duy Linh  
 
23. Những Linh Mục, người thừa hành của thời gian này đã tự trang hoàng để hành lễ một cách tượng 
trưng cho sự hiến tế của Chúa Giêsu, nhưng mặc dù họ tuyên bố Danh của Ta và đại diện của Ta, Ta 
thấy tâm trí của họ bị xáo trộn, trái tim của họ bị cuốn theo những cơn gió của những mưu mô và đam 
mê. Không có ai thích một nhà tiên tri tuyên bố rằng Ta ngự trong số những người trong thời gian này. 
Họ sẽ cảm thấy cay đắng vô cùng, vì không có sự chuẩn bị tâm linh nào giữa họ. Đâu là sự tuân thủ 
của những người đã thề trước Chúa Giêsu để theo bước chân của Ngài? Những người bắt chước các 
Tông Đồ của Ta ở đâu? Có ai giống như Gioan, người đã nằm trong số những người đầu tiên, hay 
Phaolô, người đã đến sau không? 
 
24. Đó là lý do tại sao, Thầy đến một lần nữa để làm mới bài học của mình cho các con. Ta đã thấy 
những người Pha-ri-siêu và các kinh sư mới, đầy sự thù hận, ném mình vào Ta; đó sẽ là khi Ta hỏi: 
Những môn đệ của Ta đâu? Và khi những kẻ kiêu ngạo, những kẻ lừa đảo, những người giàu sợ mất 
quyền lực và những kẻ bị đe dọa bởi sự thật của Ta, chế giễu và bắt bớ Ta - cơn bão, gió lốc sẽ thổi, và 
sẽ không phải là Ta rơi xuống dưới sức nặng của thập tự giá, nhưng họ, những kẻ đã hỏi rằng Ngài, 
Đấng đã ban cho họ sự sống phải chịu hy sinh. (149, 32 - 33) 
 
25. Trước sự bất công của con người, làn sóng của vật chất sẽ trỗi dậy như một biển giận dữ, một biển 
đau đớn, tuyệt vọng và thống khổ. 
 
26. Chỉ có một con tàu sẽ trôi nổi trên biển của những đam mê, lòng tham và lòng thù hận của con 
người. Con tàu đó sẽ là Luật của Ta. Hạnh phúc sẽ là những người mạnh mẽ khi thời điểm đó đến. 
 
27. Khốn cho những người ngủ gật sau đó; Khốn cho kẻ yếu; Khốn thay cho những người đã xây dựng 
đức tin của họ trên nền tảng của sự cuồng tín tôn giáo, vì họ sẽ là con mồi dễ dàng cho những cơn 
sóng dữ dội. 
 
28. Các con không thấy trước trận chiến sao, hỡi loài người? Có phải Lời của Ta không di chuyển được 
các con để chuẩn bị để bảo vệ chính mình khi thời gian đến sao? 
 
29. Ánh sáng của Ta là tất cả, nhưng chỉ những người cầu nguyện và chuẩn bị mới có thể nhìn thấy nó. 
Ánh sáng của Ta nói thông qua các cảm giác, thông qua cảm hứng, trực giác và thông qua những giấc 
mơ và cảnh báo. Tuy nhiên, các con thờ ơ với tất cả các dấu hiệu từ Trời. 
 



30. Chẳng mấy chốc các con sẽ thấy Lời của Ta được cứu chuộc, và làm chứng rằng nó chứa đựng sự 
thật. 
 
31. Giáo Lý của Ta và Danh của Ta, sẽ là mục tiêu của tất cả các loại tấn công và bắt bớ; nó sẽ là động 
lực của sự khủng bố của các con bởi những kẻ thù của sự thật; tuy nhiên, Giáo Lý của Ta cũng sẽ là 
thanh gươm ánh sáng của những người vươn lên bảo vệ đức tin, và nó sẽ là lá chắn phía sau, mà 
những người vô tội được bảo vệ. Danh của Ta sẽ ở trên tất cả mọi đôi môi, được ban phước bởi một 
số người, và bị người khác nguyền rủa. 
 
32. Tất cả các khoa của con người đều được giải phóng: trí thông minh, tình cảm, niềm đam mê, sức 
mạnh tâm linh của anh ta đều được thức tỉnh và sẵn sàng cho cuộc đấu tranh. 
 
33. Bao nhiêu sự nhầm lẫn sẽ có sau đó. Sẽ có bao nhiêu người, những người đã tin rằng họ có niềm 
tin vào Ta, sẽ bị thuyết phục, rằng đó không phải là đức tin thực sự. 
 
34. Trong nhiều ngôi nhà và trái tim, ánh sáng của tình yêu và hy vọng sẽ bị dập tắt; trẻ em và thanh 
thiếu niên sẽ không có Thiên Chúa nào khác ngoài thế giới, và không còn Luật pháp nào ngoài luật của 
con người trên trái đất. (300, 35 - 40)  
 
35. Điều gì sẽ xảy ra khi con người nhận ra tình yêu vô giá của họ đối với thế giới và sự tôn thờ những 
thứ trần tục của họ, đã khiến họ thất bại đau đớn? Họ sẽ cố gắng tìm ra con đường đã mất, họ sẽ tìm 
kiếm các nguyên tắc và Luật lệ mà họ đã đi chệch hướng, và trong đó các học thuyết tìm kiếm sẽ được 
tạo ra, giới luật được tư vấn, và các triết lý, ý tưởng và lý thuyết sẽ phát sinh. 
 
36. Tất cả những điều này sẽ là khởi đầu của một trận chiến mới tuyệt vời, nhưng không được thúc 
đẩy bởi tham vọng ích kỷ của sức mạnh trần thế. Sẽ không có một cánh tay huynh đệ nào kết liễu sự 
sống, phá hủy nhà cửa và đổ máu người. Cuộc chiến đấu này sẽ khác, vì nó sẽ là những tôn giáo lớn 
đấu tranh chống lại các học thuyết mới và các tôn giáo mới. 
 
37. Ai sẽ chiến thắng trong trận chiến đó? Không có tôn giáo nào sẽ là người chiến thắng trong cuộc 
thi đó, giống như trong các cuộc chiến tranh huynh đệ mà các con đã phải chịu đựng, không ai sẽ 
chiến thắng. 
 
38. Trong cuộc chiến tranh giành quyền thống trị vật chất, Công Lý của Ta sẽ cai trị, và sau đó là trận 
chiến mới để đạt được sự áp đặt của các học thuyết hoặc tôn giáo nhất định, Sự Thật của Ta sẽ được 
áp đặt. 
 
39. Một sự thật duy nhất sẽ lóe lên như tia chớp trong đêm bão, và mỗi người, bất cứ nơi nào có thể, 
sẽ thấy sự huy hoàng đó. 
 
40. Thông điệp của Ta sẽ đến với tất cả mọi người, và tất cả sẽ đến với Ta. Ta đã chuẩn bị mọi thứ cho 
thời gian sắp tới, và tất cả sẽ làm theo Thánh Ý của Ta, vì Ta là Thầy của các linh hồn và thế giới, của 
các chủng tộc và của các dân tộc. (288, 33 - 36 và 43) 
 
Sự Khước Từ những điều Mặc Khải Tâm Linh và sự Chữa Lành Tâm Linh 
 
 



41. Thung lũng tâm linh sẽ đến gần hơn với con người, để cung cấp cho họ bằng chứng về sự tồn tại 
và sự hiện diện của nó. Trên tất cả các con đường sẽ có các dấu hiệu, bằng chứng, tiết lộ và thông 
điệp khẳng định rằng một Kỷ Nguyên mới đã bắt đầu. 
 
42. Sẽ có đấu tranh, và sẽ có biến động trong các dân tộc, vì các tôn giáo sẽ gieo rắc nỗi sợ hãi cho 
những người tin vào những thông điệp đó, và khoa học sẽ phủ nhận sự thật của những sự việc đó. 
 
43. Sau đó, người khiêm nhường sẽ trỗi dậy, tự bọc lấy mình trong long can đảm, để làm chứng cho 
sự thật của bằng chứng họ đã nhận được: những người bị khoa học tước mất hy vọng sẽ phục hồi tinh 
thần và làm chứng về những trường hợp kỳ diệu tiết lộ sức mạnh đó là vô hạn, và của trí tuệ tuyệt 
đối. 
 
44. Trong số những người khiêm tốn và bị phớt lờ, sẽ có những người đàn ông và phụ nữ có những lời 
nói đầy ánh sáng, sẽ làm kinh ngạc các nhà thần học, triết gia và nhà bác học. Và khi cuộc đấu tranh 
đang ở đỉnh cao, và người nghèo bị sỉ nhục và những lời chứng của họ bị từ chối bởi người kiêu ngạo, 
đó sẽ là lúc Êliah gọi người khôn ngoan, các lãnh chúa và hoàng tử, và đặt họ vào sự thử nghiệm. 
 
45. Khốn cho những kẻ giả dối và những kẻ đạo đức giả trong giờ đó, vì công lý hoàn hảo sẽ giáng 
xuống họ. 
 
46. Đó sẽ là giờ của công lý, nhưng từ đó, nhiều linh hồn sẽ đi lên đến sự sống đích thực, trong nhiều 
trái tim, đức tin sẽ xuất hiện, và nhiều con mắt sẽ được mở ra với ánh sáng. (350, 71 - 72) 


