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Chiến Thắng và Nhận Ra Công Việc Tâm Linh của Chúa Kitô 

 

Những điều Mặc Khải của Chúa Giêsu Kitô 

 

Sự Truyền Bá của Thuyết Duy Linh bởi các Phái Viên của Thiên Chúa 

 

Vì vậy, Đức Chúa phán: 

 

1. Luật của Ta sẽ là Con Tàu cứu rỗi trong giai đoạn này; Khi dòng nước lũ của tội lỗi, đau buồn và nỗi 

khổ sở được buông lỏng, thực sự Ta nói với các con, rằng người dân của các quốc gia khác, các đoàn 

lữ hành sẽ đến đất nước này, bị thu hút bởi tâm linh, lòng hiếu khách và hòa bình của họ, và khi họ 

biết về điều mặc khải này và có niềm tin vào những gì Ta đã nói trong sự ngự đến mới của Ta, như là 

Chúa Thánh Thần, Ta cũng sẽ đặt tên cho họ là người Do Thái trong tinh thần. 

 

2. Trong số những người đó, đa số sẽ có những sứ giả của Ta, người mà Ta sẽ gửi cho dân của họ để 

truyền tải thông điệp thiêng liêng của Lời Ta đến anh chị em của họ. 

 

3. Nhưng không phải ai cũng sẽ đến quốc gia này để học về Giáo Lý này mà Ta đã mang đến cho các 

con, bởi vì nhiều người sẽ tiếp nhận nó về mặt tâm linh. (10, 22) 

 

4. Mỗi các con sẽ nhận được sự bình an, tùy thuộc vào cách các con đã định hình nó, nhưng Ta hứa 

với các con thời gian tốt hơn.  

 

5. Sau sự thanh lọc phải diễn ra trên trái đất, những sinh mệnh được gửi bởi Ta, những linh hồn đạo 

đức với những sứ mệnh cao cả, sẽ đến để thành lập gia đình vâng lời. 

 

6. Bốn thế hệ đến sau các con sẽ rao truyền Giáo Lý của Ta để mở rộng trên trái đất và thu hoạch 

những trái cây tuyệt vời. (310, 50) 

 

Sự Phấn Đấu để Nhận Ra Lời Mới 

 

7. Hôm nay nó là một phần nhỏ bao quanh Ta, nhưng ngày mai, vô số người xung quanh Ta sẽ rất lớn; 

trong số họ sẽ có những kẻ lừa đảo và những kẻ đạo đức giả, tìm kiếm những sai sót trong Giáo Lý của 

Ta để khơi dậy tâm trí của vô số người chống lại Công việc của Ta. Họ không biết rằng trước khi xem 

xét kỹ Lời của Ta, họ sẽ phải thận trọng. (66, 61) 

 

8. Trong Kỷ Nguyên đó, ba thẩm phán; Annas, Philatô và Hêrôđê đã xét xử Ta, và mọi người đã hoàn 

thành bản án của họ đối với Ta. Bây giờ, Ta nói với các con, nhiều người là thẩm phán của Ta, và nhiều 

người trong số họ có những người sẽ làm Ta cảm thấy đau đớn trong thời đại này.  

 



9. Nhưng chỉ khi con người tỏ ra có ác cảm lớn nhất với Luật và Giáo Lý của Ta, chỉ khi Ta bị từ chối và 

bị bắt bớ nhiều nhất, tiếng nói của những người có đức tin sẽ nổi lên, vì những gì đã xảy ra trong Kỷ 

Nguyên thứ hai sẽ không xảy ra nữa; bây giờ Ta không cô đơn một Mình. (94, 67) 

 

10. Sẽ có lúc mà Lời của Ta được đưa ra trong Kỷ Nguyên này dường như đã bị xóa sạch khỏi mặt đất. 

 

11. Sau đó, con người sẽ phát minh ra các học thuyết tâm linh, dạy các luật và giáo lý mới. Họ sẽ tự 

gọi mình là bậc thầy, các tông đồ, các tiên tri và các phái viên. Trong một  thời gian, Ta sẽ để họ nói, và 

gieo, và Ta sẽ cho phép họ canh tác mùa màng của họ, để khi họ thu hoạch, họ sẽ hiểu những gì họ đã 

gieo. 

 

12. Thời gian và các yếu tố sẽ vượt qua hạt giống của họ, và đoạn văn của họ sẽ giống như một sự 

phán xét cho mỗi chúng sinh. 

 

13. Nó cần thiết cho thế giới biết những kẻ mạo danh, để họ có thể nhận ra sự thật. Sau đó, sự thật và 

bản chất mà Ta đã ban cho các con trong thời gian này sẽ trỗi dậy trong nhân loại bằng tất cả sự 

thuần khiết và tâm linh của nó. (106, 9 - 10)  

 

Sức Mạnh của Giáo Lý của Chúa Thánh Thần 

 

14. Một Kỷ Nguyên mới đã mở ra trước nhân loại; đó là Kỷ Nguyên ánh sáng, sự hiện diện của nó cho 

thấy sự dừng lại dọc theo con đường tâm linh của tất cả mọi người; điều này sẽ cho phép họ thức 

tỉnh, suy ngẫm và thoát khỏi gánh nặng truyền thống, sự cuồng tín và sai lầm nặng nề của họ, để sau 

này phát sinh một cuộc sống mới. 

 

15. Một số sớm hơn và những người khác muộn hơn, tất cả các tôn giáo và giáo phái sẽ đến trước 

Đền thờ vô hình, trước Đền thờ của Chúa Thánh Thần hiện diện trong Công việc của Ta, vững chắc 

như một cột vươn lên vô tận, chờ đợi mọi người thuộc mọi dân tộc và mọi dòng dõi . 

 

16. Khi tất cả đã thâm nhập vào bên trong thánh đường của Ta để cầu nguyện và suy niệm, một và tất 

cả sẽ đạt được cùng một sự hiểu biết về sự thật của Ta; đó là lý do tại sao, một khi “điểm dừng” đó 

dừng lại trên đường đi, mọi người sẽ cùng nhau phát sinh, được hướng dẫn bởi cùng một Luật và sẽ 

phải biểu lộ sự thờ phượng theo cách tương tự đến Chúa Cha. (12, 94 - 96) 

 

17. Ta, kết hợp với những người Ta đang hình thành và là người Ta đã cứu thoát khỏi bóng tối và sự 

thiếu hiểu biết, sẽ thực hiện những lời tiên tri đã ban ra trong thời gian qua, và trước những thử 

thách của Ta và những điều phi thường, thế giới sẽ run sợ và các nhà thần học và phiên dịch của các 

tiên tri sẽ đốt sách của họ và chuẩn bị để  nghiên cứu điều mặc khải này. Những người có tiếng tăm, 

con người của khoa học, con người của quyền thế và vương miện, sẽ dừng lại để nghe Giáo Lý của Ta, 

và nhiều người sẽ khóc, ‘Chúa Kitô, Đấng Cứu Rỗi, đã trở lại!’ 

 



18. Quả thật, Ta nói với các con, rằng Lời của Ta sẽ thay đổi bộ mặt của hiện tại và tất cả cuộc sống 

của các con.  

 

19. Vì những người trong thời đại này, thế giới và thú vui của nó là lý do cho sự tồn tại của họ; tuy 

nhiên, chẳng mấy chốc họ sẽ đặt linh hồn trước xác thịt và xác thịt trước quần áo của nó, và thay vì 

tìm kiếm vinh quang trần tục, họ sẽ đi tìm sự bất tử của linh hồn. 

 

20. Ban đầu sẽ có một sự cuồng tín đối với tâm linh; sự hoàn thành của nó sẽ được tiến tới một thái 

cực, nhưng sau đó trái tim sẽ bình tĩnh lại và tâm linh sẽ nổi lên với sự thật và sự thuần khiết. (82, 30 - 

31) 

 

21. Giáo Lý của Ta sẽ gây ra những cuộc cách mạng lớn trên thế giới, sẽ có những biến đổi lớn trong 

phong tục và ý tưởng và sẽ có những thay đổi ngay cả trong thiên nhiên; tất cả những điều này sẽ là 

dấu hiệu cho thấy, một Kỷ Nguyên mới cho nhân loại, và những linh hồn mà Ta sẽ sớm gửi đến trái 

đất sẽ nói về tất cả những lời tiên tri này để hỗ trợ cho sự phục hồi và nâng cao thế giới này; họ sẽ giải 

thích những Lời của Ta và phân tích các sự kiện. (152, 71) 

 

22. Một bài ca mới sẽ phát sinh từ tinh thần của tất cả những người trước đây đã không thể, nhưng 

cuối cùng họ đã nhìn thấy Ta, bởi vì, bất chấp sự không hoàn hảo của họ, họ đã tìm kiếm Ta và các con 

đã biết rằng người tìm kiếm Ta sẽ luôn tìm thấy Ta . 

 

23. Nhưng những người đã từ chối Ta, những người đã trốn tránh Ta, những người đã giấu tên Ta và 

những người từ chối sự hiện diện của Ta, sẽ có những thử thách trên con đường, họ sẽ mở mắt và 

khiến họ cũng nhìn thấy sự thật. (292, 35 - 36) 

 

24. Giống như dòng sông chảy ra biển, xóa sạch tất cả trước nó, do đó, dòng chảy được hình thành 

bởi vô số nhà tâm linh không ai có thể cản trở, vì sức mạnh của nó sẽ bất khả chiến bại, và bất kỳ ai 

muốn đặt mình làm chướng ngại vật sẽ bị mang đi bởi dòng chảy.  

 

25. Ai trên trái đất có thể có sức mạnh để ngăn chặn sự tiến hóa của các linh hồn, hoặc quá trình thiết 

kế của Thiên Chúa? Không ai. Bản thể duy nhất có quyền lực và công lý tuyệt đối là Cha của các con và 

Ngài đã ra lệnh rằng, mỗi tinh thần tiến tới sự hoàn hảo. 

 

26. Nếu tại thời điểm Luật lệ Thánh Thiêng của Ta bị con người không tuân theo, Ta sẽ làm cho giọng 

nói của Ta được nghe giống như tiếng vang của tiếng chuông kêu vang, thậm chí đến những người đã 

chết đối với đời sống tâm linh. (256, 40 - 42) 

 

27. Khi nhân loại biết giáo huấn của Ta và thâm nhập vào ý nghĩa của nó, họ sẽ đặt niềm tin vào nó và 

khẳng định niềm tin, rằng đó là con đường đúng đắn: một hướng dẫn cho tất cả những ai khao khát 

sống trong công lý, yêu thương và tôn trọng đồng loại. 

 



28. Khi Giáo Lý này đã ổn định trong lòng con người, cuộc sống gia đình sẽ được giác ngộ, củng cố cha 

mẹ về đức hạnh, các cặp vợ chồng trung thành với nhau, con cái vâng lời; nó sẽ lấp đầy sự khôn 

ngoan của các giáo viên, làm cho các nhà lãnh đạo trở nên hào hùng và truyền cảm hứng cho các 

thẩm phán thực hiện công lý thực sự; các nhà khoa học sẽ được giác ngộ, và ánh sáng đó sẽ tiết lộ 

những bí mật lớn cho lợi ích của nhân loại và sự tiến hóa tâm linh của họ. Và do đó, một Kỷ Nguyên 

Hòa Bình và tiến bộ mới sẽ bắt đầu. (349, 35) 

 

Chấp Nhận Sự Trở Lại của Chúa Kitô trên toàn Thế Giới 

 

29. Khi con người đã rơi xuống vực thẳm và mệt mỏi với cuộc đấu tranh và đau khổ, không còn sức 

mạnh để tự cứu mình, kinh ngạc, Anh ta sẽ thấy mình trỗi dậy từ chính sâu thẳm của sự yếu đuối, 

tuyệt vọng và Sự vỡ mộng, sẽ xuất hiện một thế lực không xác định xuất phát từ tinh thần, khi thấy 

rằng giờ giải phóng của nó đã đến, sẽ chắp cánh và trỗi dậy từ tàn tích của một thế giới phù phiếm, 

ích kỷ và dối trá để nói: ‘Có Chúa Giêsu, một Người đã bị từ chối. Ngài sống. Trong sự hảo huyền, có 

phải chúng ta đã muốn giết Ngài mỗi ngày và ở mọi bước; [Tuy nhiên] Ngài sống và đến để cứu chúng 

ta và ban cho chúng ta tất cả tình yêu của Mình?.’ (154, 54) 

 

30. Thực sự Ta nói với các con, rằng cũng giống như các vị vua trong quá khứ, đã rất ngạc nhiên về 

cách cư xử khiêm nhường mà Ta đã được sinh ra, mọi người trong Kỷ Nguyên này cũng sẽ ngạc nhiên 

về cách khiêm tốn mà Ta chọn để thể hiện bản thân. (307, 52) 

 

31. Nhân loại hiện đang trong giai đoạn chuẩn bị. Chính công lý của Ta đã chuẩn bị cho họ mà không 

cần con người nhận ra điều đó, bởi vì trong sự kiêu ngạo của họ, trong niềm kiêu hãnh vật chất của 

họ, tất cả những sự kiện trong cuộc sống của họ là điều không thể tránh khỏi. 

 

32. Nhưng lời kêu gọi của Ta sẽ sớm đến với trái tim [của con người] và sau đó, tiếp tục, họ sẽ đến để 

xin Ta rằng, niềm tự hào và lỗi lầm của họ được ân xá.  

 

33. Đây sẽ là giờ quyết định cho tinh thần của nhân loại, trong đó, sau khi sự vỡ mộng lớn, trong một 

khoảnh khắc họ sẽ cảm thấy một sự trống rỗng tuyệt đối, khi họ chứng minh sự giả dối của sự vĩ đại 

của mình, sự mong manh của sức mạnh và sự sai trái của họ, hệ tư tưởng của họ. 

 

34. Tuy nhiên, tình trạng nhầm lẫn đó sẽ không kéo dài, sau đó các sứ giả của Ta sẽ tiến lên phía 

trước, phổ biến thông điệp mới của Ta. 

 

35. Một lần nữa, giống như trong thời gian qua, khi các nhà truyền giáo của Ta đã tiến từ đông sang 

tây truyền bá kiến thức về Lời của Ta, thì trong thời gian này, các phái viên của Ta sẽ trở lại thế giới 

này, đưa ánh sáng của thông điệp này đến mọi người và mọi nhà. 

 

36. Có vẻ lạ với con người rằng, lần này ánh sáng của Ta di chuyển từ tây sang đông! Có phải vì lý do 

này, mà họ sẽ từ chối thông điệp được mang đến cho họ bởi những người mang Ta trong Danh của Ta 

không? (334, 42 - 45) 



37. Có toàn bộ những chủng tộc không chấp nhận Ta, có những dân tộc ngoan cố, cách xa Luật pháp 

của Ta; kẻ kiên gan trong việc không biết Giáo Lý của Ta, hoặc phản đối nó sau khi đánh giá nó không 

phù hợp cho những thời điểm này. 

 

38. Họ là những kẻ đã không hiểu Ta, kẻ đã vẫn bướng bỉnh trong tự do trần thế của họ, và nhiều lần 

thực hành tốt cho sự thuận tiện của chính họ và không nâng cao tinh thần. 

 

39. Nhưng đối với mỗi người và mỗi chủng tộc, công lý của Ta và những thử thách của Ta đã sẵn sàng, 

và cuối cùng họ sẽ đến để củng cố trái tim và tinh thần của họ, như thể họ là những cánh đồng được 

gieo trồng; và khi họ được chuẩn bị, hạt giống của Ta, hạt giống vĩnh cửu của tình yêu của Ta, công lý 

của Ta và ánh sáng của Ta sẽ được gieo vào lòng họ. 

 

40. Và những dân tộc đó sẽ nói về Ta bằng tình yêu, những chủng tộc đó sẽ được sinh ra để hy vọng 

vào Ta, và sẽ có những bài thánh ca trong tinh thần của tất cả các dân tộc của nhân loại này, những lời 

ca khen, ngợi ca và yêu mến Chúa Tể của tất cả mọi người . (328, 12) 


