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Sức Mạnh Quyết Định trong Vương Quốc Hòa Bình của Chúa Kitô
Vì vậy, Đức Chúa phán:
1. Ngay khi Ta đã tuyên bố những lúc cay đắng này với các con, Ta cũng nói với các con rằng, một khi
sự nhầm lẫn này qua đi, sự hòa hợp sẽ đến giữa nhân loại.
2. Những người tự hào, vô ích và thiếu lòng bác ái, và công lý sẽ ở lại một lúc trong thung lũng tâm
linh để cho sự tốt lành, hòa bình và công lý tiến lên trên trái đất, do đó cho phép tâm linh và khoa học
phát triển. (50, 39 - 40)
3. Trong cuộc sống của con người, điều ác luôn đi trước điều thiện, nhưng một lần nữa Ta nói với các
con rằng, điều ác sẽ không thắng thế, luật tình yêu và công lý của Ta sẽ ngự trị trên nhân loại. (113,
32)
4. Các linh hồn được tái sinh trong những ngày đó, phần lớn sẽ trung thành với điều tốt, đến nỗi, khi
những người có khuynh hướng xấu xa nảy sinh, bất kể họ có thể mạnh đến đâu, sẽ bị buộc phải cúi
mình trước ánh sáng của sự thật mà đa số trình bày cho họ. Rất khác so với những gì xảy ra ngày nay,
khi có nhiều hơn, những người bị vặn vẹo đã tạo ra sự dữ một sức mạnh làm nghẹt thở, ô nhiễm và
làm bất động những người tốt. (292, 55)
5. Và rồi, các môn đệ của Ta, Giêrusalem mới sẽ ở trong lòng người. Các con sẽ đạt đến mức độ tâm
linh cao, và Ta sẽ gửi đến để tái sinh giữa các con không chỉ những linh hồn tiến hóa mạnh mẽ để
mang đến cho các con những thông điệp của Ta, mà cả những linh hồn cần đến đức hạnh của các con,
những người khi thấy mình trong các con sẽ tự tẩy sạch tội lỗi của mình.
6. Trong những thời điểm đó, điều ngược lại sẽ xảy ra với ngày hôm nay, khi Ta gửi cho các con những
tinh thần sạch sẽ và các con trả họ lại đã bị vấy bẩn. (318, 46)
Con Người Mới
7. Con người sẽ trỗi dậy từ cặn bã, vũng lầy, và tội lỗi đối với Luật pháp và đức hạnh, và sẽ đi dọc theo
con đường của tình yêu và ân sủng. Thần Khí của Ta sẽ được cảm nhận ở mọi nơi, mọi con mắt sẽ
nhìn thấy Ta, mọi lỗ tai sẽ nghe thấy Ta và mọi tâm trí sẽ hiểu những tiết lộ và những cảm hứng của
Ta.

8. Con người bị coi là chậm hiểu và chất phát sẽ đột nhiên được chiếu sáng và chuyển đổi thành tiên
tri của Ta; từ đôi môi của họ sẽ tuôn ra những từ giống như nước kết tinh khi họ bị khô héo trái tim.
9. Các tiên tri sẽ lấy nước đó từ suối trí tuệ và sự thật, đó là Ta, và ở đó họ sẽ tìm thấy sức khỏe, sự
thuần khiết và sự sống đời đời. (68, 38 - 39)
10. Vương Quốc của Ta dành riêng cho những người con có thiện chí, những người ôm lấy thập giá
của họ từ tình yêu của Cha và đồng loại của họ. Vương quốc mà Ta nói không ở bất cứ nơi nào, nhưng
có thể được tìm thấy ở thế giới mà các con sinh sống, giống như trong bất kỳ lâu đài tâm linh nào, vì
Vương quốc của Ta được hình thành từ hòa bình, ánh sáng, ân sủng, sức mạnh và sự hài hòa. Tất cả
những điều các con có thể đạt được, mặc dù chỉ một phần, trong cuộc sống này, tâm linh đầy đủ các
con sẽ chỉ đạt được ngoài thế giới mà các con hiện đang sống này. (108, 32)
11. Trong thực tế, Ta nói với các con, nếu con người ngày nay vật chất hơn tinh thần, ngày mai họ sẽ
có tinh thần hơn vật chất.
12. Con người đã cố gắng vật chất hóa hoàn toàn tinh thần của họ, nhưng sự vật chất hóa hoàn toàn
mà họ sẽ không hoàn thành, bởi vì tinh thần giống như một viên kim cương, và một viên kim cương
không bao giờ ngừng là một, ngay cả khi nó rơi vào vũng bùn. (230, 54)
13. Con người, không từ bỏ những nhiệm vụ và sứ vụ của mình trên thế giới, sẽ đặt khoa học, sức
mạnh, tài năng và trái tim của họ vào phục vụ cho sự nghiệp Thiêng Liêng của Ta. Họ sẽ tìm kiếm
những thú vui lành mạnh, những thứ tốt cho cả tinh thần và vật chất. Họ sẽ chiến đấu để tái sinh và
cho tự do của họ, và họ sẽ không gây ô nhiễm bản thân hoặc lấy những gì không cần thiết cho họ. Và
đó là khi sự dữ và sự phù phiếm sẽ biến mất khỏi trái đất; tinh thần sẽ đạt được sự thống trị hoàn
toàn của nó trên vỏ của nó, và trong khi vẫn sống ở dạng vật chất, sẽ tạo ra một đời sống tinh thần
của tình yêu, tình huynh đệ và hòa bình.
14. Đó sẽ là lúc chiến tranh biến mất, khi có sự tôn trọng và từ thiện đối với nhau, khi các con nhận ra
rằng các con không thể loại bỏ mạng sống của người khác, thậm chí là của chính mình; Sau đó, các con
sẽ biết rằng các con không phải là chủ sở hữu của cuộc sống của mình, cũng không phải của những
người bạn đời và con cái của mình, cũng không phải của trái đất này; đúng hơn, chính Ta là Chủ sở
hữu của tất cả sự Sáng tạo; tuy nhiên, vì các con là con yêu dấu của Ta, tất cả đó là của Ta, các con
cũng sở hữu.
15. Và Ta, là Chủ sở hữu và Người nắm giữ tất cả những thứ được tạo ra, không thể giết chết các sinh
vật của Ta: làm đau hoặc làm tổn thương bất kỳ ai trong số họ. Tại sao sau đó, những người không
phải là chủ sở hữu của sự sống lấy những gì không phải là của họ để xử lý?
16. Khi Giáo Lý này được hiểu bởi con người, họ sẽ có một bước tiến lên trong sự tiến hóa tâm linh
của họ, và thế giới này sẽ là nơi trú ngụ của những linh hồn tiên tiến.

17. Các con không biết sau thời gian này nếu các con sẽ trở lại để sống trên hành tinh này không. Ta sẽ
đánh dấu những người sẽ phải nhìn thấy những thời điểm ân sủng đó, những người sẽ phải đến để
nhìn thấy thung lũng này ở một thời đại khác là một thung lũng nước mắt, sự hủy diệt và sự chết.
18. Những vùng biển, những khu rừng và những cánh đồng là nhân chứng của nỗi đau đó, sau đó sẽ
được chuyển đổi thành nơi ở của hòa bình, vào hình ảnh của Thế Giới bên kia.
19. Ta đã tuyên bố với các con rằng, khi các trận chiến chấm dứt, Vương Quốc của Ta sẽ ở gần các
con; rằng linh hồn của các con sau đó sẽ nở hoa trong các đức tính, Giáo Lý của Ta sẽ có mặt trong tất
cả các linh hồn, và Ta sẽ thể hiện bản thân mình, thông qua ống dẫn của đàn ông và phụ nữ. (231, 28 30)
20. Ta đã chuẩn bị một Kỷ Nguyên, trong đó nhân loại sẽ trỗi dậy trong sự vâng lời, và khi con cháu
của các con sẽ nhìn thấy sự vĩ đại mà Ta sẽ tuôn đổ trên trái đất này.
21. Ở thế giới này, nơi Ta đã trao cho các con như một thiên đường trần gian, Thánh Ý của Ta phải
được thực hiện và sẽ đến lúc những linh hồn đã chiến đấu và tiến hóa mạnh mẽ sẽ đến hành tinh này
và ánh sáng Thiêng Liêng của Ta sẽ tắm trái đất; và trong đó sẽ là sự hoàn thành của Luật của Ta. (363,
44)
Trái Đất như Miền Đất Hứa và Sự Phản Chiếu của Thiên Đàng
22. Thế giới này, đã bị ô nhiễm bởi tội lỗi, bị nhuộm màu bởi tội ác và bị hủy hoại bởi lòng tham và sự
thù hận, phải lấy lại sự trong sạch của nó. Cuộc sống của con người, là một cuộc đấu tranh không
ngừng giữa thiện và ác, sẽ là ngôi nhà của con cái Thiên Chúa, là ngôi nhà của hòa bình, tình huynh đệ,
sự hiểu biết và những khát khao cao quý; tuy nhiên, để đạt được lý tưởng đó, con người cần phải
vượt qua những thử thách, đánh thức họ khỏi sự thờ ơ về tinh thần. (169, 14)
23. Ta sẽ không nâng cao một thế giới mới trên tội lỗi, hận thù, và ngược lại; Ta sẽ nâng nó lên trên
một nền tảng vững chắc của sự tái sinh, kinh nghiệm và sự ăn năn; Ta sẽ biến đổi tất cả, thông qua các
con. Ánh sáng sẽ phát ra từ chính bóng tối, và từ cái chết Ta sẽ làm cho sự sống tuôn ra.
24. Nếu con người đã làm hỏng và làm ô nhiễm trái đất, ngày mai với những việc làm của họ, họ sẽ
trang nghiêm biệt thự này, nơi sẽ được coi là một miền đất hứa, để vào đó và thực hiện các nhiệm vụ
cao cả. Ai sẽ nghi ngờ về sự chuyển đổi của thế giới? (82, 44 - 45)
25. Ta đang xây dựng một ngôi đền của Chúa Thánh Thần, và khi nó được xây dựng, các địa điểm tập
hợp, đền thờ và các thánh đường sẽ không còn tồn tại, hoặc sẽ mất lý do cho sự tồn tại, cũng như các
biểu tượng, nghi thức của họ, và truyền thống. Đó sẽ là khi các con cảm thấy sự hiện diện của Ta và sự
vĩ đại của Ta, các con sẽ nhận ra rằng, ngôi đền của các con là vũ trụ, và như hình thức thờ phượng
của mình, tình yêu đối với những người đồng bào của mình.

26. Từ lòng của mẹ thiên nhiên, những ánh sáng mới sẽ xuất hiện, điều này sẽ biến khoa học của các
con thành một con đường của những mạch phong phú, vì nó sẽ được truyền đạt bởi lương tâm, đó là
tiếng nói của Thiên Chúa.
27. Bộ não sẽ không còn là chủ nhân của thế giới, mà sẽ hợp tác với tinh thần, thứ sẽ hướng dẫn và
khai sáng nó. (126, 35 - 36)
28. Khi thế giới đạt đến sự giải phóng mới, và được hướng dẫn bởi ánh sáng của Êliah đi vào cuộc
sống tốt đẹp và công bằng đó, các con sẽ có ở đây trên trái đất một sự phản ánh của cuộc sống tinh
thần đang chờ đợi các con ngoài cuộc sống này, nơi các con sẽ được hưởng mãi mãi sự bình an và ánh
sáng của Cha của mình.
29. Tuy nhiên, nếu các con hỏi làm thế nào tất cả các quốc gia trên thế giới có thể hợp nhất trong một
dân tộc duy nhất như những bộ lạc tạo nên dân tộc Do Thái, Ta sẽ nói với các con: Đừng sợ, vì một lần
đã từng được mang vào sa mạc, chính các thử thách sẽ hợp nhất chúng, và khi điều đó xảy ra, một
manna mới sẽ rơi từ Trời xuống từng trái tim thiếu thốn. (160, 39)
30. Giống như người Do Thái chia sẻ Đất Hứa, nhân loại cũng sẽ chia sẻ trái đất. Điều đó sẽ xảy ra khi
đúng thời điểm, sau khi thanh lọc. Theo Thánh Ý của Ta, việc chia sẻ, trong đó sẽ có sự công bằng và
công lý, để tất cả mọi người có thể làm việc cùng nhau trong một công việc duy nhất. (154, 49)
31. Hãy nghĩ về sự tiến bộ của một nhân loại có đạo đức xuất phát từ tâm linh; tưởng tượng một nhân
loại không biên giới hay giới hạn, chia sẻ như anh em tất cả các phương tiện của cuộc sống mà trái đất
mang lại cho con cái.
32. Hãy thử tưởng tượng khoa học của con người sẽ là gì, khi nó có lý tưởng là tình yêu của nhau và
khi con người có được kiến thức mà anh ta tìm kiếm thông qua cầu nguyện.
33. Hãy nghĩ rằng Ta sẽ hài lòng như thế nào khi nhận được từ con người một sự thờ phượng được
tạo nên từ tình yêu, đức tin, sự vâng lời và sự khiêm nhường, được thể hiện qua cuộc sống của họ,
mà không cần phải dùng đến nghi thức hay hình thức thờ phượng bên ngoài.
34. Đó thực sự sẽ là một cuộc sống cho con người, trong đó họ sẽ hít thở hòa bình, tận hưởng sự tự
do và duy trì bản thân chỉ với thứ chứa đựng sự thật. (315, 57 - 58)
35. Tội lỗi của con người sẽ bị xóa bỏ, và tất cả sẽ có vẻ như mới. Một ánh sáng của sự thuần khiết và
trinh tiết sẽ chiếu sáng tất cả các sinh vật, một sự hòa hợp mới sẽ chào đón loài người đó, và đó là bài
thánh ca về tình yêu mà Ta đã chờ đợi từ lâu sẽ thăng thiên đến với Chúa của Họ từ những Linh Hồn
của Con Người.

36. Đất mẹ, mà đã từng bị ô nhiễm từ khởi đầu bởi những đứa con của cô, sẽ bao phủ cô trong những
trang sức đẹp nhất của mình, và con người sẽ không còn gọi nó là một thung lung của nước mắt, cũng
không chuyển đổi nó thành một vùng đất máu và chết chóc.
37. Thế giới này sẽ giống như một thánh đường nhỏ ở giữa Vũ trụ, từ đó con người sẽ nâng cao tinh
thần của họ lên cõi vô tận trong một cuộc giao tiếp đầy khiêm nhường và tình yêu dành cho Cha trên
Trời của họ.
38. Các con cái sẽ mang theo Luật và Lời của Ta in sâu vào tinh thần của họ trong lòng họ, và nếu nhân
loại trong thời gian qua đã tìm thấy niềm vui trong tội ác, và tận hưởng tội lỗi, nhưng trong những
thời điểm này, họ sẽ không có lý tưởng nào khác ngoài lòng tốt niềm vui lớn hơn là đi tiếp trên con
đường của Ta.
39. Tuy nhiên, đừng nghĩ rằng, vì con người này sẽ từ bỏ khoa học hoặc nền văn minh của mình, trốn
trong thung lũng và núi để biến mình thành một cuộc sống nguyên thủy; không, anh ta sẽ chưa nếm
trái của cây khoa học mà anh ta đã trồng với sự quan tâm như vậy, và khi tâm linh của anh ta lớn hơn,
thì đó cũng sẽ là khoa học của anh ta.
40. Tuy nhiên, vào cuối thời gian, khi con người đi trên đường và đã hái quả cuối cùng từ cây, Anh ta
sẽ nhận ra sự thương hại của các tác phẩm mà trước đây hình như rất lớn đối với anh ta, và anh ta sẽ
hiểu và cảm nhận đời sống tinh thần, và thông qua nó, ngưỡng mộ như chưa từng có, trước công việc
của Đấng Tạo hóa. Để có cảm hứng, anh ta sẽ nhận được những điều mặc khải vĩ đại, và cuộc sống
của anh ta sẽ trở lại với sự đơn giản, tự nhiên và tâm linh. Một thời gian trước khi ngày đó đến, và tất
cả con cái Ta sẽ thấy điều đó. (111, 12 - 14)
Sự Tuyệt Mỹ của Sự Sáng Tạo
41. Ta đang chuẩn bị thung lũng nơi tất cả con cái Ta phải đoàn kết cho cuộc phán xét phổ quát vĩ đại.
Ta sẽ phán xét với sự hoàn hảo, Tình yêu và lòng nhân từ của Ta sẽ bao trùm nhân loại, và vào ngày
đó các con sẽ tìm thấy sự cứu rỗi và nhựa thơm cho những bệnh tật của mình.
42. Nếu hôm nay các con chuộc lỗi, hãy cho phép tinh thần của mình được thanh tẩy! Do đó, các con
sẽ được chuẩn bị để nhận từ Ta gia sản mà Ta đã dành cho mỗi người các con. (237, 6)
43. Tình yêu của Ta sẽ đoàn kết tất cả con người và tất cả các thế giới. Trước mắt Ta sẽ biến mất
những khác biệt về chủng tộc, ngôn ngữ và dòng dõi và thậm chí cả những khác biệt tồn tại trong quá
trình tiến hóa tâm linh. (60, 95)

44. Thần Khí của Ta đã đổ tràn trên mọi linh hồn, và các thiên thần của Ta đã được gieo khắp vũ trụ,
hoàn thành nhiệm vụ của Ta là sắp xếp tất cả theo thứ tự và đưa tất cả trở lại các ống dẫn [thích hợp]
của nó. Và khi tất cả đã hoàn thành nhiệm vụ, sự thiếu hiểu biết sẽ biến mất, sự dữ sẽ không còn tồn
tại, và chỉ có điều tốt sẽ ngự trị trên hành tinh này. (120, 47)
45. Tất cả các thế giới, trong đó con cái Ta đang hoàn thiện mình giống như một khu vườn vô tận;
Hôm nay các con là những bụi cây dịu dàng, nhưng Ta hứa với các con rằng, dòng nước kết tinh của
Giáo Lý của Ta sẽ không thiếu, và với việc tưới nước, các con sẽ tiếp tục phát triển trong trí tuệ và tình
yêu, cho đến một ngày trong cõi vĩnh hằng, khi cây được trao vương miện với trái chín hoàn toàn ,
Người làm vườn Thiêng Liêng sẽ say sưa trong công việc của Mình, nếm những thành quả của tình yêu
của chính Mình. (314, 34)
46. Ta ước rằng khi kết thúc cuộc đấu tranh, khi tất cả con cái Ta đã đoàn tụ để sống vĩnh cửu trong
ngôi nhà tâm linh, chúng sẽ tham gia vào hạnh phúc vô tận của Ta với tư cách là Đấng Tạo Hóa, không
quên tính đến việc mỗi người các con đều đã dự phần vào công việc Thiêng Liêng, xây dựng hoặc xây
dựng lại. (18, 54 - 56)

