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Sự Đảo Ngược và Đổi Mới trong Tất Cả các Lĩnh Vực 

 

Những điều Mặc Khải của Chúa Giêsu Kitô 

 

Kiến Thức Mới và Sâu Sắc Hơn 

 

Vì vậy, Đức Chúa phán:  

 

1. Thời gian đang kéo đến gần, trong đó những điều mặc khải tâm linh sẽ tiết lộ cho nhân loại con 

đường sáng ngời, để tiếp cận và biết những Mầu Nhiệm được ẩn giấu trong lòng của sự Sáng Tạo. 

 

2. Ánh sáng của Thần Khí Ta sẽ tiết lộ cho các con cách thức có được khoa học thực sự, sẽ cho phép 

con người được công nhận và tuân theo những sinh vật xung quanh mình. và bởi các yếu tố của sự 

Sáng Tạo, do đó Thánh Ý của Ta hoàn thành theo cách này, rằng con người sẽ là chúa tể trên trái đất, 

nhưng điều đó sẽ diễn ra khi tinh thần của con người được chiếu sáng bởi lương tâm của nó, sẽ thực 

thi sức mạnh và ánh sáng của nó đối với những điểm yếu của thể xác (22, 19) 

 

3. Ngày mà con người sẽ hiểu tầm quan trọng của tinh thần đã gần kề, đối với nhiều người, tin, không 

tin, và người khác đang thấy, người không thấy. Tuy nhiên, khi họ chạm vào sự thật, họ sẽ nhận ra 

rằng sẽ thật trẻ con, không công bằng và vô nghĩa khi tiếp tục duy trì một sinh vật thuộc về một sự 

sống khác với những hoa quả của thế giới này. 

 

4. Sau đó, họ sẽ tìm kiếm ánh sáng trong tôn giáo của họ, và trong nỗi thống khổ và lo lắng để tìm ra 

sự thật, họ sẽ xóa bỏ những gì sai trong giáo lý của họ, và tiêu diệt tất cả những gì hời hợt và bên 

ngoài trong các giáo phái khác nhau của họ, cho đến khi họ khám phá bản chất Thiêng Liêng. (103, 42) 

 

5. Nhân loại chắc chắn sẽ mệt mỏi vì gieo hận thù, bạo lực và tự cao tự đại. Mỗi hạt giống của sự thù 

hận mà họ gieo sẽ nhân lên chống lại họ, theo cách mà sức mạnh của họ sẽ không đủ để thu thập vụ 

thu hoạch của nó. 

 

6. Kết quả này không lường trước, và vượt trội so với sức mạnh con người của họ, sẽ giam giữ họ 

trong hành trình điên cuồng và vô nghĩa của họ. Sau đó, Ta sẽ thực hiện một phép lạ trong mỗi trái 

tim, bằng cách cho phép việc từ thiện phát ra ở nơi đã chỉ có chủ nghĩa tự cao tự đại. 

 

7. Con người sẽ một lần nữa gán cho mình tất cả sự hoàn hảo, kiến thức và công lý. Họ sẽ nhớ lại rằng 

Chúa Giêsu đã nói: “Lá của cây không di chuyển mà không có Thánh Ý của Chúa Cha”, bởi vì ngày nay, 

theo cảm giác của thế giới, lá của cây, tất cả chúng sinh và các vì sao đều di chuyển một cách tình cờ. 

(71, 30) 

 



8. Khi tiếng nói của con người được nghe dưới hình thức tâm linh, con người sẽ cảm nhận được sự 

rung động của một thứ gì đó luôn ở bên trong họ, nhưng không có sức mạnh để tự do thể hiện; đó sẽ 

là tinh thần, được hoạt hình bởi tiếng nói của Chúa, nổi lên để trả lời tiếng gọi của Ta. 

 

9. Sau đó, một Kỷ Nguyên mới sẽ bắt đầu trên trái đất, vì các con sẽ không còn nhìn thấy cuộc sống từ 

bên dưới, và bắt đầu nhìn thấy nó, để biết và tận hưởng nó, từ độ cao của độ cao tâm linh của mình. 

(321, 38 - 39)  

 

10. Khi không còn là tâm trí dẫn dắt tinh thần quan sát hay hiểu biết về khoa học, mà là tinh thần nâng 

cao và hướng dẫn tâm trí, con người sẽ khám phá ra những điều không thể hiểu được đối với họ bây 

giờ, nhưng thực tế là định mệnh sẽ được tiết lộ khi con người đã tâm linh hóa trí thông minh của họ. 

(295, 37) 

 

11. Ta đã nói với các con, rằng thời điểm sẽ đến khi ánh sáng sẽ chiếu rọi từ khắp mọi nơi, ở mọi vùng 

đất và mọi châu lục. Ánh sáng đó sẽ tỏa sáng theo sự chuẩn bị tâm linh của con người, và thông qua 

đó, một ý tưởng mới và chính xác hơn về sự sáng tạo sẽ được hình thành, một giai đoạn tiến hóa tâm 

linh mới. (200, 41)  

 

12. Khi con người nghĩ đến tình yêu phổ quát, mỗi người sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân, tuân thủ và 

phục vụ người khác tốt hơn. Tất cả nỗi sợ trừng phạt sẽ là không cần thiết, con người sẽ không tuân 

theo sự sợ hãi, mà từ niềm tin; đó là lúc loài người sẽ phát triển về mặt tâm linh và trí thông minh của 

anh ta. (291, 25) 

 

13. Khi hạt giống của Ta nảy mầm trong trái tim của con người để tạo nên loài người, cuộc sống của 

mỗi con người sẽ trải qua một sự thay đổi hoàn toàn. Sự thay đổi sẽ lớn đến mức nào, mà họ sẽ thể 

hiện trong cuộc sống con người của họ, cũng như sự thờ phượng thiêng liêng của họ đối với Thiên 

Chúa, khi các con so sánh trạng thái sống, tin tưởng, thờ phượng, chiến đấu và suy nghĩ của con người 

từ thời trước với những người trước đó sống tâm linh.  

 

14. Từ thời kỳ cuồng tín, thờ hình tượng, vật chất hóa và tín ngưỡng phi lý, sẽ không còn hòn đá nào 

trên hòn đá nào. Tất cả các lỗi mà tổ tiên của các con và chính các con  sẽ để lại cho các thế hệ sau sẽ 

bị loại bỏ. Tất cả mọi thứ không mang bất kỳ bản chất tốt và sự thật nào trong chính nó, sẽ không tồn 

tại, nhưng mọi thứ tốt mà các con được thừa hưởng, chúng sẽ được giữ gìn.  

 

15. Giáo Lý đó, được thể hiện dưới hình thức tâm linh hơn so với thời trước, sẽ phải đấu tranh giữa 

con người, các dân tộc, tôn giáo và giáo phái để mở một lối đi và thiết lập chính nó; Tuy nhiên, khi 

thời gian của sự nhầm lẫn đã qua, hòa bình sẽ đến với con người, và họ sẽ thích tìm thấy trong Lời của 

Ta những nội dung mà nó luôn giữ. 

 

 

 



16. Khái niệm về Thiên Tính của Ta, về đời sống tâm linh và mục đích tồn tại của các con sẽ bắt đầu đi 

theo con đường thực sự, vì mỗi người sẽ là một người phiên dịch tốt về những gì đã được nói với anh 

ta trong truyện ngụ ngôn và theo nghĩa bóng của Thầy của các con, và bởi các phái viên và tiên tri của 

Ngài. 

 

17. Ngôn ngữ đó chỉ được hiểu bởi một phần bởi con người; đó đã là bài học được giao cho họ theo 

khả năng tinh thần và tâm linh của họ, nhưng họ muốn biết tất cả, đã trở nên bối rối, đưa ra những 

diễn giải vật chất cho những gì chỉ có thể được phân tích dưới dạng tâm linh. (329, 22 - 26) 

 

Sự Hướng Dẫn thông qua Người Phái Viên của Thiên Chúa 

 

18. Ta đã hứa sẽ gửi những linh hồn ánh sáng vĩ đại đến sống giữa các con; họ chỉ chờ đợi khoảnh 

khắc đến trái đất để được trở thành xác phàm và hoàn thành sứ mệnh phục hồi vĩ đại. 

 

19. Các con sẽ cần gì để dạy những sinh mệnh này khi họ đến sống trên thế giới này? Không có gì, 

thực sự Ta nói với các con, vì họ sẽ đến để dạy chứ không phải để học. 

 

20. Các con sẽ ngạc nhiên khi nghe họ nói, ngay cả thời thơ ấu về những lời dạy sâu sắc, những cuộc 

trò chuyện bền bỉ với những người của khoa học và các nhà thần học, khiến người già giật mình với 

kinh nghiệm của họ, và khuyên bảo các trẻ em và những người trẻ đi theo con đường tốt. 

 

21. Phúc cho những ngôi nhà nhận được một trong những linh hồn này trong nhà của họ, và sẽ 

nghiêm trọng như thế nào khi buộc tội những người cố gắng cản trở việc hoàn thành các nhiệm vụ 

của các phái viên của Ta. (238, 30 - 31) 

 

22. Ta nói với các con một lần nữa, rằng sẽ không thiếu trong thế giới của những người mang ánh 

sáng vĩ đại để soi sáng con đường của các con và gieo trong cuộc sống của các con với tình yêu.  

 

23. Nhân loại luôn có sự hiện diện của những người này trên trái đất và thời điểm gần đến khi những 

quân đoàn vĩ đại của những linh hồn ánh sáng vĩ đại này đến trái đất để tiêu diệt thế giới giả dối mà 

các con đã tạo ra và dựng lên một thế giới mới, nơi con người thở hơi thở hòa bình, và sự thật ngự trị. 

 

24. Họ sẽ phải chịu đau khổ rất lớn do sự xấu xa của con người gây ra, nhưng điều đó sẽ không có gì 

mới, vì không có phái viên nào của Thiên Chúa đã thoát khỏi sự bắt bớ, nhạo báng và chống đối. Họ sẽ 

phải đến thế giới và sống trong đó, vì sự hiện diện của họ là cần thiết trên trái đất. 

 

25. Họ sẽ đến kêu gọi với tình yêu đến trái tim của nhân loại; Lời nói của họ, thấm đẫm công lý của 

Chúa Cha, sẽ chạm đến niềm kiêu hãnh và sự kiêu ngạo của tất cả những người đã đánh đổi sự mặc 

khải của tinh thần, để mặc áo choàng của sự phù phiếm, niềm kiêu hãnh, quyền lực giả và sự vĩ đại giả 

tạo. 

 



26. Đó sẽ là những người đầu tiên đứng chỉ tay với một ngón tay run rẩy vì sự giận dữ đối với các phái 

viên của Ta; nhưng điều này chỉ có nghĩa là trong mỗi thử thách mà các phái viên của Ta được đệ 

trình, những điều này có thể đưa ra lời chứng tuyệt vời về sự thật mà họ đã mang đến cho thế giới.   

 

27. Bây giờ các con không biết những gì họ sẽ xuất hiện trong cuộc sống của con người, nhưng Ta nói 

với các con rằng, một số sẽ xuất hiện trong lòng của các tôn giáo lớn; họ sẽ đấu tranh cho sự thống 

nhất và hòa hợp tinh thần của tất cả mọi người. 

 

28. Những người khác sẽ nảy sinh từ những con người của khoa học để thể hiện với thành quả của 

những cảm hứng của họ, rằng mục đích thực sự của khoa học là sự hoàn hảo về tinh thần của con 

người, chứ không phải sự khốn khổ và hủy diệt của anh ta. 

 

29. Và như vậy, trong mỗi bước đi của cuộc đời, tôi tớ của Ta sẽ xuất hiện, mang theo Luật của Ta 

trong trái tim của họ và làm chứng bằng lời nói và hành động với những gì Ta đã nói với các con trong 

Kỷ Nguyên này. (255, 43 - 47) 

 

Sự Biến Thái của Loài Người 

 

30. Ta đang ban Lời tiên tri của một thế giới mới cho các con, và một nhân loại tạo ra tâm linh - và 

một lần nữa, khi Lời này được biết đến, nó sẽ không được tin. 

 

31. Thế hệ và các thế hệ sẽ qua; sự kiêu ngạo của con người sẽ giải phóng những cơn bão và lũ lụt, 

sâu bệnh và bệnh dịch, và tiếng khóc của nhân loại sẽ di chuyển các tầng trời. 

 

32. Tuy nhiên, sau tất cả những điều này, cư dân mới sẽ bắt đầu một cuộc sống suy tư và tâm linh, tận 

dụng cơ thể bao la của kinh nghiệm mà các thế hệ trước đã để lại cho họ, và hạt giống Thần linh sẽ 

bắt đầu nảy mầm. 

 

33. Trong mỗi linh hồn tồn tại một mầm mống của Thần linh, vì nó được sinh ra từ Ta, và giống như 

con cái của các con thừa hưởng ngoại hình hoặc đặc điểm của cha mẹ, cuối cùng, các linh hồn cũng sẽ 

tiết lộ rằng chúng được thừa hưởng từ Thiên thể của Cha của chúng, đó là tình yêu. (320, 9 - 11) 

 

34. Sau trận lụt mới, cầu vồng sẽ tỏa sáng như một biểu tượng của hòa bình, và một hiệp ước mới con 

người sẽ thực hiện tâm linh với Chúa Tể của họ.  

 

35. Các con nên trông đợi cuộc đấu tranh sẽ trở nên vĩ đại, vì tất cả các con sẽ cần phải chiến đấu 

chống lại con rồng xấu xa, có vũ khí là tham vọng, thù hận, sức mạnh trần thế, dục vọng, sự phù 

phiếm, sự ích kỷ, sự dối trá, thờ hình tượng và cuồng tín; tất cả  là lực lượng của sự dữ, sinh ra từ lòng 

người, và chống lại điều đó, các con phải chiến đấu với lòng can đảm và niềm tin lớn, cho đến khi các 

con đánh bại chúng.  

 



36. Khi con rồng trong sự đau đớn của nó, bị giết bởi vòng tay ánh sáng của các con, một thế giới mới 

sẽ xuất hiện với con người: một thế giới mới, là cùng một thế giới, nhưng dường như sẽ đẹp hơn, vì 

con người sẽ biết cách gìn giữ nó vì lợi ích và sự tiến bộ của họ, ưu đãi cho mỗi tác phẩm của họ với lý 

tưởng tâm linh. 

 

37. Trái tim sẽ được phong tước, tâm trí sẽ có ánh sáng và tinh thần sẽ biết cách thể hiện sự hiện diện 

của nó. Tất cả những gì tốt đẹp sẽ thịnh vượng, và tất cả những gì được nâng lên sẽ đóng vai trò là hạt 

giống cho các công trình của con người. (352, 61 - 64) 

 

38. Con người đã hạ sâu xuống vực thẳm, và thậm chí đến đó, lương tâm đã đồng hành cùng anh ta, 

chờ đợi khoảnh khắc thuận lợi được lắng nghe. Tiếng nói đó sẽ sớm được nghe thấy trên thế giới với 

một sức mạnh lớn, đến mức các con không thể tưởng tượng được bây giờ. 

 

39. Nhưng nó sẽ làm cho nhân loại thoát khỏi vực thẳm của niềm kiêu hãnh, vật chất và tội lỗi của họ, 

để được tẩy sạch trong vùng nước của sự ăn năn và bắt đầu nâng mình lên con đường tâm linh. 

 

40. Ta sẽ giúp tất cả con cái Ta, vì Ta là sự sống lại và là sự sống, đến để nâng kẻ chết ra khỏi ngôi mộ 

của họ.  

 

41. Trong sự tồn tại, mà bây giờ Ta đến để ban cho loài người, con người sẽ tuân theo Thánh Ý của Ta, 

từ bỏ tự do ý chí của họ thông qua tình yêu, bị thuyết phục bởi thực tế rằng anh ta tuân theo Thánh Ý 

của Chúa Cha, không phải là đầy tớ cũng không phải là nô lệ, nhưng một người con đích thực của 

Thiên Chúa. Sau đó, các con sẽ biết một hạnh phúc thực sự và một nền hòa bình hoàn hảo, đó là 

thành quả của tình yêu và trí tuệ. (79, 32)  

 

42. Ta nói với các con rằng trong thời đại này, Kỷ Nguyên thứ ba, mặc dù dường như là không thể đối 

với các con, việc tái sinh và cứu rỗi nhân loại sẽ không khó khăn, vì nhiệm vụ cứu chuộc là một Công 

việc Thánh Thiêng.  

 

43. Tình yêu của Ta sẽ là thứ đưa con người trở lại con đường ánh sáng và sự thật. Tình yêu của Ta 

tinh tế đi vào từng trái tim, vuốt ve từng tinh thần, thể hiện qua từng lương tâm, sẽ biến những tảng 

đá cứng nhất thành những trái tim nhạy cảm; nó sẽ làm cho những sinh linh được tinh thần hóa của 

những con người vật chất, và những người tội lỗi cứng lòng, những người công chính, bình an và thiện 

chí. 

 

44. Ta nói chuyện với các con theo cách này, bởi vì không ai biết rõ hơn Ta về sự tiến hóa của tinh 

thần các con; và loài người, bất chấp chủ nghĩa vật chất vĩ đại của nó, tình  yêu của nó đối với thế giới 

và những đam mê của nó đã phát triển đến độ sâu tội lỗi lớn nhất, chỉ khi xuất hiện, sống bám vào xác 

thịt và đời sống vật chất. Ta biết rằng khi cảm nhận được trong tinh thần của mình tình cảm trìu mến 

của tình yêu của Ta, anh ta sẽ sẵn sàng thoát khỏi gánh nặng của mình và đi theo Ta trên con đường 

của sự thật mà không nhận ra, nó rất muốn đi du hành. (305, 34 - 36) 

 



45. Hãy cảnh giác, và các con sẽ là nhân chứng cho sự hoán cải của những người đã phớt lờ Ta, giống 

như các con sẽ thấy sự trở lại của những người đã chia tay con đường chân lý. 

 

46. Những người của khoa học đã dành cả cuộc đời của họ để tìm kiếm các công cụ và sức mạnh để 

hủy diệt, khi cảm thấy cách tiếp cận phán xét của họ, sẽ chuyển sang con đường của sự thật để tận 

hiến những ngày cuối cùng của họ để tái thiết đạo đức và vật chất của thế giới. 

 

47. Những người khác, những người trong niềm kiêu hãnh của họ đã cố gắng chiếm lấy vị trí của Ta 

trong số các linh hồn, sẽ xuống khỏi ngai vàng của họ để bắt chước Ta giữa nhân loại; và những người 

một lúc kích động trong nhân dân thúc đẩy chiến tranh, sẽ đến để thấy lỗi của họ và lo lắng tìm kiếm 

hòa bình giữa con người. (108, 39) 

 

48. Khi ánh sáng của Ta đã xuyên qua tất cả trái tim, và những người lãnh đạo các dân tộc, những 

người dạy dỗ và tất cả những người hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng nhất, hãy để mình được 

hướng dẫn và truyền cảm hứng bởi ánh sáng cao hơn, đó là lương tâm, rồi thật ra các con có hy vọng 

cho nhau. Sau đó, các con có thể có niềm tin vào anh em của mình, vì ánh sáng của Ta sẽ có trong tất 

cả, và trong ánh sáng của Ta là sự hiện diện của Ta và công lý của tình yêu của Ta. (358, 29) 

 

49. Lời dạy của Ta sẽ được nhân loại lắng nghe một lần nữa, tuy nhiên điều đó sẽ không xảy ra vì Luật 

của Ta đã trở lại với nhân loại, nó luôn được viết trong lương tâm của họ; đó là bởi vì con người đã 

trở lại con đường của Luật pháp. 

 

50. Thế giới này sẽ giống như đứa con hoang đàng của dụ ngôn của Ta, và giống như anh ta, nó sẽ tìm 

thấy Cha của nó ở vị trí của mình, chờ đợi để ôm lấy anh ta với tình yêu và đặt anh ta ngồi trên bàn. 

 

51. Giờ mà sự trở lại của loài người đối với Ta vẫn chưa đến, họ bảo tồn một phần gia sản mà họ sẽ 

phải phung phí trong bữa tiệc và thú vui, cho đến khi họ thấy mình trần truồng, đói khát và bệnh tật, 

trước khi họ ngước mắt lên hướng đến Chúa Cha. 

 

52. Cần phải thừa nhận với những người đầy tham vọng về những điều trần thế một số thời điểm 

nữa, để sự vỡ mộng của họ được hoàn thành, vì vậy cuối cùng họ có thể thuyết phục chính mình rằng, 

vàng, quyền lực, danh hiệu và thú vui của xác thịt sẽ không bao giờ cho họ bình an, hoặc hạnh phúc 

của tinh thần. 

 

53. Giờ kiểm tra nhân loại dưới ánh sáng của phương pháp tiếp cận lương tâm; sẽ có những nhà 

thông thái, các nhà thần học, các nhà bác học, những người quyền cao chức trọng, giàu có và các 

thẩm phán, tự hỏi mình về những gì thuộc về tinh thần, đạo đức hay vật chất mà họ đã thu thập 

được, họ có thể nuôi sống loài người. 

 

54. Từ lúc đó, nhiều người sẽ trở về với Ta, nhận ra rằng bất chấp vinh quang họ có trên trái đất, họ 

thiếu thứ gì đó để lấp đầy sự trống rỗng mà tinh thần của họ, chỉ có thể được duy trì bằng những 

thành quả của đời sống tâm linh đã tàn tạ. (173, 19 - 20 và 57 - 58) 



55. Từ những người ngày nay, thiếu tâm linh và tình yêu, Ta sẽ làm cho nẩy sinh các thế hệ thường đã 

được tiên báo bằng Lời của Ta; nhưng trước tiên Ta sẽ chuẩn bị cho những người ngày nay làm lơ và 

họ gây chiến tranh và tiêu diệt lẫn nhau. 

 

56. Và khi hành động của công lý của Ta đã vượt qua tất cả, và cỏ dại đã bị nhổ bỏ, một nhân loại mới 

sẽ xuất hiện, không còn mang hạt giống của sự bất hòa, thù hận và ghen tị trong máu của họ, vì máu 

của Thánh Ý Cha của họ đã thanh luyện trong chén đau thương và sự ăn năn.  

 

57. Ta sẽ nhận họ, và nói với họ như Ta đã làm trong Kỷ Nguyên thứ hai: “Hãy xin, và các con sẽ được 

ban cho”. Tuy nhiên, bây giờ Ta sẽ thêm vào: phải Biết cách xin. (333, 54) 

 

Những Sự Biến Đổi và Biến Chuyển trong tất cả các Lĩnh Vực của Cuộc Sống 

 

58. Thế giới vật chất, hành tinh, không gần với sự tan rã của nó; nhưng sự kết thúc của thế giới tội lỗi 

và lỗi lầm, của bóng tối và khoa học xấu xa, sẽ chấm dứt với ánh sáng của Giáo Lý của Ta, và từ những 

tàn tích của nó, Ta sẽ mở ra một thế giới tiến bộ và hòa bình mới. (135, 5) 

 

59. Tuyệt vời sẽ là sự thay đổi mà nhân loại sẽ phải chịu trong một thời gian ngắn: thể chế, nguyên 

tắc, tín ngưỡng, giáo lý, phong tục, luật pháp và tất cả các mệnh lệnh của sự tồn tại của con người sẽ 

bị lung lay khỏi chính nền tảng của họ. (73, 3) 

 

60. Tất cả mọi người, chủng tộc và quốc gia sẽ đáp lại lời kêu gọi của Thiên Chúa. Họ sẽ lắng nghe, 

một khi tinh thần của con người trở nên mệt mỏi, khi trở thành tù nhân trên trái đất. Tinh thần sẽ 

phát sinh và phá vỡ các xiềng xích của chủ nghĩa duy vật, để tuyên bố tự do tinh thần của nó. (297, 66) 

 

61. Sẽ đến lúc con người sẽ đứng lên, người thực sự yêu mến Luật của Ta, những người sẽ biết cách 

tham gia Luật Thánh Thiêng với thế giới, sức mạnh vĩnh cửu với vật chất. 

 

62. Tuy nhiên, sẽ không phải là để làm nô lệ tinh thần, như trong thời gian qua, mà chỉ cho họ con 

đường đến với ánh sáng, đó là sự tự do thực sự của tinh thần. 

 

63. Sau đó, đạo đức sẽ trở lại trong lòng của ngôi nhà; sẽ có sự thật trong các thể chế và tâm linh 

trong phong tục của các con. Đó sẽ là thời gian mà lương tâm làm cho tiếng  nói của nó được lắng 

nghe và trong đó con cái Ta giao tiếp từ tinh thần đến Thần Khí với Thiên Tính của Ta, nơi các chủng 

tộc được tham gia. 

 

64. Và tất cả những điều này sẽ quyết định sự biến mất của nhiều sự khác biệt và xung đột, bởi vì cho 

đến nay, mặc dù quy mô nhỏ của thế giới của mình, các con vẫn chưa biết cách sống như một gia 

đình, và đã không thể cung cấp Ta sự tôn thờ thống nhất. 

 

 



65. Tháp Baben cổ đại đã kết án các con với sự phân chia các dân tộc và chủng tộc này, nhưng việc xây 

dựng ngôi đền tâm linh của Ta trong trái tim của nhân loại sẽ giải thoát các con khỏi sự phục hồi đó, 

và đưa các con đến với nhau thực sự. (87, 10) 

 

66. Một thời gian sẽ đến khi sự khao khát của nhân loại về sự nâng cao tinh thần sẽ mãnh liệt, đến 

mức họ sẽ dành mọi cách để họ biến thung lũng nước mắt này thành một thế giới, nơi sự hòa hợp 

ngự trị, điều đó sẽ làm những điều không thể, làm những nỗ lực siêu phàm và hy sinh, để loại bỏ 

chiến tranh.  

 

67. Nó sẽ là những người đó mà nâng cao thế giới này, những người lấy từ nhân loại chén đắng của 

họ, những người xây dựng lại tất cả những thế hệ trước đã phá hủy trong tham vọng mù quáng, chủ 

nghĩa duy vật và sự vô cảm của họ. 

 

68. Họ sẽ là những người để ý sự thờ phượng thật đối với Ta, đó là sự thờ phượng không mang sự 

cuồng tín, cũng như những hành động hướng ngoại và thừa thãi. Họ sẽ cố gắng làm cho nhân loại 

hiểu rằng, sự hài hòa giữa Luật lệ của con người và tâm linh, và sự hoàn thành của họ, là sự tôn thờ 

tốt nhất mà con người có thể dâng lên Thiên Chúa. (297, 68 - 69) 

 

69. Thời gian của các nghi thức, tiếng chuông và bàn thờ bằng đồng, bây giờ sẽ qua đi khỏi nhân loại. 

Thờ ngẫu tượng và cuồng tín tôn giáo sẽ đưa ra những dấu hiệu cuối cùng của cuộc đời họ, và thời 

điểm đấu tranh và hỗn loạn mà Ta đã tuyên bố sẽ đến. 

 

70. Và khi, sau cơn bão, hòa bình đã trở lại với các linh hồn, con người sẽ không còn xây dựng những 

cung điện trong Danh của Ta nữa, cũng như đám đông sẽ không được gọi bằng tiếng nói của đồng, và 

cũng không có những người nghĩ rằng họ sẽ nắm quyền lực lớn trên vô số người. Thời của sự khiêm 

nhường, tình huynh đệ và tâm linh sẽ đến, mang theo một sự bình đẳng về những quà tặng cho nhân 

loại, (302, 37) 

 

71. Máy gặt đã có ở đây trong Kỷ Nguyên này, mang sứ mệnh chặt hạ tất cả những cây không sinh trái 

tốt. Trong cuộc đấu tranh vĩ đại đó, chỉ có công lý và sự thật sẽ thắng thế. 

 

72. Nhiều nhà thờ sẽ biến mất, mặc dù một số sẽ đứng. Trong một số sự thật sẽ tỏa sáng trong sự huy 

hoàng, trong khi những nơi khác sẽ chỉ cung cấp sự bất tịnh, nhưng lưỡi hái của công lý sẽ tiếp tục cắt 

cho đến khi tất cả các hạt giống được chọn còn lại trên trái đất. (200, 11)  

 

73. Đây là sự tiếp nối các bài học của Ta, nhưng không phải là kết thúc thời gian theo cách hiểu của 

con người. Thế giới sẽ tiếp tục quay trong không gian; linh hồn sẽ tiếp tục đến trên trái đất để bị sát 

hại và hoàn thành số mệnh của họ; và con người sẽ tiếp tục cư trú trên hành tinh này, chỉ có cách 

sống của loài người thay đổi.  

 

74. Những biến đổi mà cuộc sống của con người trải qua sẽ rất lớn, đến nỗi dường như một thế giới 

đã kết thúc và một thế giới khác đã ra đời. (117, 14) 



75. Đó là những gì tất cả các con bước tới: hướng tới cuộc sống thanh thản và bình yên đó, không 

phải về phía vực thẳm hay cái chết, như các con hiện đang chỉ điểm trong lòng.  

 

76. Đúng là các con chưa phải uống nhiều cay đắng trước khi tâm linh tính của các con đến, nhưng đó 

sẽ không phải là cái chết, cũng không phải chiến tranh hay ôn dịch, cũng không phải là cơn đói ngăn 

cản quá trình sống của mình hoặc sự tiến hóa tâm linh của nhân loại này. Ta mạnh hơn cái chết, và vì 

vậy Ta sẽ trả lại sự sống của các con ban cho các con nếu các con chết, và khiến các con trở về trái đất 

bất cứ khi nào cần thiết. 

 

77. Vẫn còn nhiều điều chưa được tiết lộ cho các con, nhân loại yêu dấu. Vẫn còn nhiều điều bất ngờ 

trong Bí Quyết của Ta. (326, 54) 


