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Những điều Mặc Khải của Chúa Giêsu Kitô 

 

Sự Hướng Dẫn Biên Soạn Sách, Trích Đoạn và Dịch Thuật 

 

Vì vậy, Đức Chúa phán:  

 

1. Đây là thời gian đã được báo trước, trong đó, Ta sẽ nói chuyện với nhân loại và Ta muốn các con 

tạo thành khối lượng của Lời này mà Ta đã trao cho các con, để thực hiện các lời tiên tri của Ta, sau 

đó các con sẽ trích xuất và phân tích nó, và làm cho nó được anh em của mình biết đến (6, 52) 

 

2. Hình thành một Cuốn Sách của Lời của Ta. Trích xuất từ nó bản chất, để các con có thể có một khái 

niệm thực sự về sự thuần khiết của Giáo Lý của Ta. Trong Lời được truyền bởi người phát ngôn, các 

con có thể tìm thấy lỗi, nhưng không phải trong bản chất của nó. 

 

3. Thông dịch viên của Ta không phải lúc nào cũng được chuẩn bị; Vì lý do đó, Ta đã nói với các con 

rằng, đừng nhìn những lời nói của họ một cách hời hợt, mà là để nhập tâm vào ý nghĩa của chúng, để 

tìm ra sự hoàn hảo của chúng. Hãy cầu nguyện và suy ngẫm để các con có thể hiểu chúng. (174, 30)   

 

4. Ta đã mang đến cho các con Lời này và các con đã nghe thấy nó bằng ngôn ngữ của mình, nhưng Ta 

giao cho các con nhiệm vụ dịch nó sau này sang các ngôn ngữ khác để mọi người có thể biết nó. 

 

5. Theo cách này, các con sẽ bắt đầu xây dựng tòa tháp thực sự của Do Thái, quốc gia sẽ kết hợp tinh 

thần tất cả các quốc gia thành một, một quốc gia sẽ hợp nhất tất cả mọi người trong Luật Thánh 

Thiêng, không thể thay đổi và vĩnh cửu đó trong thế giới, các con đã đến để biết qua đôi môi của Chúa 

Giêsu khi Ngài đã nói với các con: “Hãy yêu thương nhau”. (34, 59 - 60) 

 

6. Khi những Cuốn Sách đã được hình thành mà sẽ được mở rộng trên toàn thế giới, Ta muốn Lời của 

Ta được in mà không có bất kỳ tì vết nào, thuần khiết như nó đã có nguồn gốc từ Ta. 

 

7. Nếu theo cách đó các con cho phép nó tiếp cận những cuốn sách của mình, một ánh sáng sẽ phát ra 

từ nó sẽ chiếu sáng loài người và bản chất của nó sẽ được mọi người cảm nhận và hiểu. (19, 47 - 48)  

 

8. Ta gửi gắm cho các con giáo huấn của Ta, để các con tặng nó cho anh chị em của mình, giống như 

nó đã được trao cho các con. Tuy nhiên, không bao giờ tranh luận dữ dội khi các con dạy nó. Coi 

chừng kiểm duyệt những gì các con không biết, và hiểu rằng, một ví dụ trong sạch sẽ đủ để chuyển 

đổi con người sang tâm linh. (174, 66)  

 

9. Chuẩn bị tinh thần để mang tin tốt, sẽ được nhiều người vui vẻ đón nhận. 

 



10. Mặc dù nhiều người trong số họ sẽ chấp nhận, nếu với niềm vui lớn, một số thì không. Họ sẽ nói 

với các con rằng, họ có tất cả những gì họ cần với những tiết lộ của Thiên Chúa từ Kỷ Nguyên thứ nhất 

và những gì từ Kỷ Nguyên thứ hai.  

 

11. Đó là khi đôi môi của các con, được lay động và được truyền cảm hứng bởi Ta, sẽ nói với những 

người không tin rằng, cần phải biết sự mặc khải mới để nhìn thấy sự thật đã được trao tặng cho con 

người trong quá khứ. (292, 67) 

 

Quyền được Biết Lời Mới của Thiên Chúa 

 

12. Những người yêu dấu của Ta: Các con cần phải vật lộn trên đôi chân của mình trên những con 

đường khác nhau trên trái đất, vì Ta thấy rằng ngay cả ở quốc gia Mễ Tây Cơ, nhiều người đã không 

nhận ra Công Việc của Ta. 

 

13. Hãy thấy rằng trên thế giới đã có những người, mặc dù họ bị suy yếu về tinh thần, nói rằng; họ đi 

trong Danh của Ta. 

 

14. Và các con, người đã được lấp đầy với Thần Khí của Ta, phải làm gì? Truyền bá Giáo Lý của Ta, 

đừng trốn tránh thế giới, cũng không phủ nhận nó lòng bác ái mà nó cần. (341, 16) 

 

15. Ở đây Ta đã chuẩn bị cho các con cách lặng lẽ; sau đó thời gian sẽ đến khi các con phải ra ngoài để 

chuẩn bị những con đường, để Lời của Ta đến với tất cả trái tim. 

 

16. Đến lúc đó, thế giới sẽ được thanh lọc qua nỗi đau, và Lời của Ta dường như không giống như một 

ngôn ngữ không xác định, nhưng giống như một thứ mà trái tim và tinh thần có thể dễ dàng cảm nhận 

và hiểu được. 

 

17. Ta đang ban tặng cho các con Cuốn Sách nói về Sự Thật và Tình Yêu để các con mang đến cho toàn 

nhân loại. 

 

18. Không có người nào trên trái đất mà Ta có thể bảo các con đừng đi vì họ không cần sự mặc khải 

này. Những gì mọi người có thể nói rằng họ thực sự là Kitô hữu, không chỉ trên danh nghĩa, mà trong 

tình yêu, lòng bác ái và sự tha thứ của họ? Quốc gia nào có thể thể hiện tâm linh của mình? Ở nơi nào 

trên thế giới họ yêu nhau? Nơi nào con người thực sự làm theo Lời dạy của Chúa Kitô? (124, 15 - 16) 

 

19. Khi thông điệp này kết thúc, Ta sẽ ngừng nói qua các ống dẫn này và thể hiện bản thân mình một 

cách tinh tế trong tinh thần.  

 

20. Nhưng Lời của Ta, khắc sâu vào trái tim của những người nghe nó, và được viết trong một Cuốn 

Sách Mới, sẽ được mang đến cho các dân tộc và các quốc gia trên thế giới, như là hạt giống của hòa 

bình, như là ánh sáng của khoa học thực sự, và như là nhựa thơm cho sự dữ làm tổn thương cơ thể và 

tinh thần của nhân loại. 



21. Lời của Ta sẽ không đến với trái tim khi các sứ giả của Ta muốn nó, nhưng khi Thánh Ý của Ta 

quyết định; vì chính Ta là người trông chừng hạt giống của Ta, Người chuẩn bị đất và là Người mở 

đường cho nó. Chính Ta sẽ làm cho nó đến một cách khôn ngoan, vào đúng thời điểm, cho các dân 

tộc, các quốc gia và các ngôi nhà. 

 

22. Nó sẽ đến với họ khi họ đang chờ đợi nó, khi trái tim họ nhớ những lời hứa của Ta, cảnh giác; và 

khi họ đã thức dậy khỏi giấc mơ sâu sắc về niềm kiêu hãnh, sự vĩ đại, vật chất và sự phù phiếm. (315, 

28 - 29) 

 

23. Ta sẽ cho dân của Ta phương tiện để đưa thông điệp của Ta đến tất cả các quốc gia. Ta sẽ cho 

phép họ tìm thấy trên con đường của họ những người có thiện chí, những người sẽ giúp họ mang 

thông điệp của Ta cho đến tận cùng trái đất. (323, 75) 

 

24. Thông qua các con, Luật sẽ được trao lại cho các thế hệ mới. Đó là lý do tại sao Ta đã nói với các 

con rằng, các con phải được chuẩn bị, vì các con đã đến để chuẩn bị con đường, để các thế hệ mới 

của ngày mai không phải là thần tượng, và để các tiên tri giả không nổi lên trong số họ để dẫn nhân 

loại đi lạc lối.  

 

25. Các con phải tiết lộ tất cả những điều này với thế giới, Ôi, dân Do Thái. Trong thời gian này, trong 

đó các ý thức hệ khác nhau đã phát sinh, giáo phái này sẽ nổi lên chống lại giáo phái kia, và tôn giáo 

này sẽ đấu tranh chống lại tôn giáo kia, và họ cũng sẽ không nhận ra các con. 

 

26. Tuy nhiên, là con của ánh sáng và hòa bình, các con sẽ nói với họ rằng, sự thật tồn tại trong nội 

dung của Chúc Thư Thứ Ba, và trong đó cũng là bằng chứng về sự hiện diện của Ta và sự xuất hiện của 

Chúa trong Kỷ Nguyên này. 

 

27. Các con sẽ cho nhân loại xem Cuốn Sách này và làm chứng về sự thật của nó với việc các con hoàn 

thành Luật của Ta. (348, 42 - 43)  

 

Các Hướng Dẫn cho sự Truyền Bá Thuyết Duy Linh 

 

28. Dân Ta hãy hiểu rằng, là nhân chứng cho sự biểu lộ Thiêng Liêng, trong này, Kỷ Nguyên thứ ba, các 

con có sứ mệnh mở rộng thông điệp này trong tất cả sự thật và lòng trung thành; rằng các con đã 

được kêu gọi và được chọn để mang Tin mừng cho nhân loại, chỉ cho anh em của mình con đường 

tâm linh, Cách duy nhất dẫn các con đến hòa bình, ánh sáng thực sự và tình huynh đệ phổ quát. (270, 

10) 

 

29. Có sự kiên nhẫn và hiểu biết; Không phải vì các con mà nhân loại phải công nhận, mà là công việc 

của Ta và Giáo Lý của Ta, và chúng là vĩnh cửu. Nhiệm vụ của các con là chịu đựng những lời nói và 

hành động này, thông điệp tiết lộ cho con người cách để tiến một bước tới sự hoàn hảo. (84, 11) 

 



30. Xây dựng trên nền tảng vững chắc, để những người không tin không đến và phá hủy tâm linh và 

sự tái sinh mà Ta đã nâng lên trong các con.  

 

31. Nhưng đừng che giấu bản thân khỏi nỗi khiếp sợ đối với thế giới. Các con phải thể hiện sự thật này 

với thế giới dưới ánh sáng ban ngày. Trong thời gian này, đừng tìm kiếm hầm mộ để cầu nguyện và 

yêu mến Ta. 

 

32. Đừng làm suy yếu bằng bất cứ cách nào, khi nói hoặc đưa ra lời chứng của Ta, vì con người sẽ phủ 

nhận rằng Ta đã giao tiếp với các con. Họ sẽ nghi ngờ rằng vô số người bệnh và nghèo khó đã được 

chữa khỏi và được an ủi trong nỗi buồn của họ; họ sẽ từ chối những việc phi thường mà Ta đã thực 

hiện để đốt lên ngọn lửa đức tin của các con.  

 

33. Ta sẽ để lại cho các con Cuốn Sách Những giáo huấn của Ta, để các con có thể nói với thế giới: Đây 

là di sản của Thầy. Thật vậy, có bao nhiêu người nghe bài đọc của những Lời của Ta sẽ tin, và bao 

nhiêu tội nhân sẽ cải cách!  

 

34. Hãy nhớ tất cả những giáo huấn này, để những thử thách sẽ không làm các con ngạc nhiên trong 

cuộc sống. (246, 69 - 70)  

 

35. Có bao nhiêu Giáo Lý, và bao nhiêu giáo phái của Thiên Chúa, và những ý tưởng mới về đời sống 

tinh thần và con người các con sẽ khám phá ra. Mỗi người sẽ chỉ cho các con, nếu các con biết cách 

hiểu và phân tích nó, một phần tốt và chính đáng, và một phần khác bị nhầm lẫn và xa rời sự thật, đó 

là công lý, tình yêu và sự hoàn hảo. 

 

36. Trường hợp các con tìm thấy lỗi, thiếu hiểu biết hoặc xấu xa, truyền bá bản chất của Giáo Lý của 

Ta, bởi vì nó là của Ta, không thể chứa các yếu tố không trong sạch hoặc nhầm lẫn. 

 

37. Giáo Lý của Ta là tuyệt đối, nó hoàn thành, nó hoàn hảo. (268, 58 - 60) 

 

38. Ta nói với các con bây giờ, rằng những người thực sự gieo hạt giống này với ân sủng, như Ta đã 

thừa nhận nó với các con, sẽ bước đi trong bình an, những cánh cửa  chưa mở theo lời kêu gọi của họ 

sẽ được mở ra cho họ, và mặc dù họ sẽ phản đối , họ  sẽ không bao giờ bị đánh bại trong cuộc đấu 

tranh, bởi vì đức tính của họ sẽ làm cho họ chiến thắng trong tất cả các thử thách. 

 

39. Ngược lại, những người không lắng nghe tiếng nói của lương tâm họ, những người không vâng lời 

Ta và phản bội Ta, sẽ luôn phải chịu sự thương xót của kẻ thù; họ sẽ sống mà không bình yên và sợ 

chết. (252, 24 - 25) 

 

40. Dân của Ta: Trước khi chiến tranh kết thúc trên trái đất, tất cả các linh hồn sẽ bị chạm đến bởi 

Luật tình yêu của Ta, mặc dù ngày nay các con không biết theo cách nào. 

 



41. Thông điệp về ánh sáng tâm linh này cũng sẽ đến, nhưng khi các con mạnh mẽ.  

 

42. Không ai dám nói rằng Công Việc này là đúng trừ khi họ được thuyết phục về điều đó,  vì không ai 

tin họ. Tuy nhiên, nếu đức tin của các con là tuyệt đối, và niềm tin của các con là đúng, không ai có thể 

ngăn các con mang Tin mừng đến tất cả trái tim. (287, 52 - 53) 

 

43. Đó là lý do tại sao ở mỗi bước, Ta bảo các con hãy chăm sóc hạt giống đó, để các con và con cái 

của các con có thể mang ánh sáng này đến với các dân tộc trên Trái đất. Để mang thông điệp của Ta 

đến tất cả mọi nơi, Ta sẽ cho phép các con sử dụng các phương tiện các con thấy thuận tiện, miễn là 

lương tâm của các con nói với mình rằng các con đang đi đúng hướng. (277, 16) 


