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Những điều Mặc Khải của Chúa Giêsu Kitô 

 

Những Nhiệm Vụ và Những Nghĩa Vụ  

 

Vì vậy, Đức Chúa phán: 

 

1. Do Thái: Không chỉ tuân thủ nghĩa vụ của mình đã chịu khiển trách trên thế giới. Cũng Tuân thủ lề 

Luật, vì trước mặt Chúa Cha, các con đã thực hiện một nhiệm vụ và việc hoàn thành nó phải nghiêm 

ngặt, được nâng cao và tâm linh.  

 

2. Ta đang dạy các con để các con sẽ rút khỏi chủ nghĩa duy vật, và không còn cuồng tín và thờ ngẫu 

tượng; rằng các con không thể tôn kính hoặc tôn sùng những thần tượng do con người tạo ra. Đó 

không phải là mong muốn của Ta, rằng trong trái tim các con sẽ tồn tại nguồn gốc của sự thờ hình 

tượng, cuồng tín, tôn thờ sai lầm; không trình bày bất kỳ mục vụ nào sẽ không đến được với Ta, Ta chỉ 

yêu cầu sự tái sinh của các con và sự tuân thủ của các con trong tâm linh.  

 

3. Chuyển đổi bản thân khỏi phong tục trước đây của mình, không nhìn lại hoặc suy ngẫm những gì 

các con còn giữ lại và không nên thực hành nữa; hiểu rằng các con đã thâm nhập vào con đường tiến 

hóa của mình và các con không nên gìn giữ. Con đường hẹp và các con phải biết rõ về nó, bởi vì ngày 

mai các con sẽ phải hướng dẫn anh em của mình vượt qua nó và Ta không muốn các con bị lạc lối. 

 

4. Ta là một người Cha kiên nhẫn đang chờ đợi sự ăn năn và thiện chí của các con để lấp đầy các con 

bằng ân sủng và lòng nhân hậu của Ta. (23, 60 - 63)    

 

5. Lời Ta luôn khuyên sự công chính và đức hạnh, các con không được lan truyền những lời nói ác ý về 

anh em mình, gây ra sự ô nhục của họ. Đừng coi thường những người mắc bệnh mà các con gọi là 

truyền nhiễm; không ủng hộ chiến tranh; không có một nghề nghiệp ô nhục phá hủy đạo đức và bảo 

vệ tệ nạn; đừng nguyền rủa bất cứ điều gì được tạo ra. Không lấy những gì thuộc về người khác mà 

không có sự cho phép của chủ sở hữu hoặc lan truyền mê tín. 

 

6. Thăm người bệnh; tha thứ cho những người xúc phạm mình; bảo vệ đức hạnh; đưa ra những ví dụ 

tốt và các con sẽ yêu mến Ta và yêu thương anh em của mình, bởi vì toàn bộ Luật của Ta dựa trên hai 

Giới Luật đó. 

 

7. Học bài học của Ta và dạy nó bằng cách thực hành nó. Nếu các con không học, làm thế nào các con 

mong đợi để rao giảng Giáo Lý của Ta? Và nếu các con không cảm thấy những gì các con đã học, làm 

thế nào các con mong đợi được dạy như một tông đồ tốt được? (6, 25 - 26) 

 



8. Mọi người, nếu các con muốn tiến bộ, hãy bỏ qua sự lười biếng của mình; nếu các con muốn trở 

nên vĩ đại, hãy áp dụng câu châm ngôn của Ta vào tác phẩm của mình; nếu các con muốn biết chính 

mình, hãy phân tích chính mình qua Lời của Ta. 

 

9. Hiểu rằng, các con cần Lời của Ta, từ đó đổ ra tình yêu, sự khôn ngoan, lời khuyên và sự giúp đỡ, 

nhưng đồng thời cảm thấy có trách nhiệm với những gì Ta ban cho các con; vì các con không phải là 

những người nghèo khổ duy nhất trên thế giới, có nhiều người đã đói khát, khát khao những giáo 

huấn này, và các con phải nghĩ đến việc chuẩn bị cho mình để đến với họ với thông điệp về Tình yêu 

của Ta. (285, 50) 

 

10. Trách nhiệm đối với nhân loại mà dân này có trước đây là rất lớn; họ sẽ phải đưa ra một ví dụ về 

tâm linh thực sự, dạy cách dâng lên sự thờ phượng, bên trong đó là sự dâng hiến hài lòng, sự tôn kính 

xứng đáng, đối với Thiên Chúa. 

 

11. Hãy mở lòng và lắng nghe tiếng nói của lương tâm, để các con có thể phán đoán hành động của 

mình và các con có thể biết rằng, mình thực sự đang diễn giải một cách trung thực những Lời dạy của 

Ta, hoặc nếu các con cũng đang hiểu sai ý nghĩa của Giáo Lý của Ta. (280, 73) 

 

12. Giáo Lý của Ta mất hết ý nghĩa nếu các con không thực hành nó. 

 

13. Các con biết rõ, các môn đệ yêu dấu, rằng mục đích của Luật và Giáo Lý của Ta là thực hành điều 

tốt, và do đó, người chỉ mang nó trong ký ức hoặc trên môi, mà không áp dụng nó vào hành động của 

mình, là nói dối. (269, 45) 

 

14. Những người mang ánh sáng kinh nghiệm của cuộc sống này trong trái tim và tinh thần của mình, 

và ánh sáng do sự tiến hóa để lại trong các thực thể khác nhau: Tại sao các con bận rộn tinh thần của 

mình, trong đó là thừa đối với nó? Và tại sao các con thường khóc vì những điều không biện minh cho 

nỗi đau của mình? Tìm kiếm sự thật trong tất cả mọi thứ; nó ở trên mọi nẻo đường, mờ ảo và trong 

trẻo như ánh sáng ban ngày. (121, 48 - 49) 

 

15. Đừng quên và luôn luôn ghi nhớ, sự thức tỉnh của niềm tin vào anh em của mình phụ thuộc vào 

cuộc sống ngay chính và đạo đức của các con. Điều này có nghĩa là họ sẽ xem xét kỹ lưỡng và quan sát 

ngay cả những phần thân mật trong cuộc sống của các con, tìm kiếm trong tác phẩm của các con một 

xác nhận về Giáo Lý các con rao giảng (300, 57) 

 

16. Hãy nói với Ta: Ta đã có bao giờ từ chối các con vì lỗi của mình chưa? Có phải Ta đã bỏ các con lại 

phía sau, đã bỏ rơi, khi một trở ngại nào đó đã trì hoãn các con không? Có phải Ta đã tàn nhẫn khi, 

vượt qua nỗi đau, các con đã gục ngã không?  

 

 

 



17. Tuy nhiên, Ta thấy những người mà Ta yêu thương gọi là các môn đệ của Ta từ bỏ anh em của họ 

đã rơi vào bất hạnh và bỏ qua những người mắc lỗi; và thay vì đưa những người đó vào với lòng bác ái 

để giúp họ cải cách chính họ, đôi khi họ tự biến mình thành thẩm phán, đưa ra những trường hợp 

không tương ứng với họ để phán xét. 

 

18. Đó có phải là lời dạy của Ta không? Ta có thể nghe lương tâm của các con nói rằng, ‘Không’. 

Nhưng Ta mong các con hãy tự mình phán đoán một cách chi tiết, để các con có thể làm dịu đi những 

vũng lầy mà cảm xúc các con phải chịu đựng, và bắt đầu trở thành môn đệ của Ta. (268, 46) 

 

Đức Tin, Niềm Hy Vọng, Tình Yêu, Sự Khiêm Tốn và Sự Tin Tưởng 

 

19. Khi các con khiêm tốn, các con sẽ tuyệt vời. Sự vĩ đại không nằm trong niềm kiêu hãnh và sự phù 

phiếm như nhiều người tin. Ta đã nói với các con trong suốt thời gian để hiền lành và khiêm nhường 

trong lòng. 

 

20. Thừa nhận Ta là Cha của mình và yêu mến Ta. Đừng tìm kiếm ngai vàng cho cơ thể vật chất hoặc 

một cái tên để phân biệt các con với phần còn lại. Đừng tìm cách khác biệt với những người khác và 

luôn luôn thực hành thiện chí. (47, 54)  

 

21. Ta muốn nhìn thấy ở các con niềm tin mà những người bệnh đã thể hiện trong Kỷ Nguyên thứ hai, 

khi họ đã xuất hiện trước Ta: đó là người bại liệt, người mù và người phụ nữ không thể chữa được. Ta 

muốn cảm thấy được yêu thương như Chúa Cha, được mời làm Bác sĩ và được lắng nghe với tư cách 

như là Thầy. (6, 46) 

 

22. Đừng yếu đuối trong niềm tin hay hy vọng, hãy luôn nhớ rằng sự kết thúc của hành trình này sẽ 

đến. Đừng quên rằng trong Ta các con đã có sự khởi đầu của mình, và trong Ta cũng sẽ là sự kết thúc 

của các con; và sự kết thúc đó là vĩnh cửu, vì không có cái chết của tinh thần. 

 

23. Giữ sự vĩnh cửu là lý tưởng của mình, và không bị suy yếu trước những khó khăn. Các con thậm 

chí có biết, nếu đây là việc hóa thân cuối cùng của mình trên trái đất không? Ai có thể cho các con biết 

nếu cơ thể các con hiện có, đang trả lại tất cả các khoản nợ của mình với công lý của Ta không? Đó là 

lý do tại sao Ta nói với các con, hãy tận dụng thời gian của mình ở đây, nhưng đừng vội vàng. Nếu các 

con chấp nhận sự đau khổ của mình và với sự kiên nhẫn làm cạn chén, Ta có thể nói với các con thực 

sự rằng, công đức của các con sẽ không bị khô khan. 

 

24. Giữ cho tinh thần của mình luôn luôn tiến về phía trước, để các con không bao giờ ngừng hoàn 

thiện bản thân. (95, 4 - 6) 

 

25. Sống cho Chúa Cha, Đấng yêu thương con cái mình, những người là anh em của mình và các con 

sẽ đạt đến sự bất tử. Nếu các con rơi vào sự ích kỷ, và bao bọc bản thân trong tình yêu bản thân, với 

sự khó khăn sẽ là hạt giống và ký ức của các con kéo dài.  

 



26. Hãy nhu mì và khiêm tốn trong trái tim, và các con sẽ luôn tràn đầy ân sủng của Ta. (256, 72 - 73) 

 

27. Tuyệt vời là số mệnh của các con! Tuy nhiên, đừng vì bị chi phối bởi những tình cảm buồn bã, 

nhưng hãy lấp đầy niềm hy vọng và can đảm để nghĩ rằng, những ngày của sự cay đắng tiếp cận là cần 

thiết cho sự thức tỉnh và thanh lọc con người, mà không bao giờ các con có thể nhìn thấy lối vào của 

sự khải hoàn của thời đại tâm linh.  

 

28. Học cách áp đặt bản thân lên trên nghịch cảnh, không cho phép nỗi buồn chiếm lấy trái tim và cẩn 

thận với sức khỏe của mình. Nâng cao tinh thần của anh em mình, bằng cách nói về Ta và dạy cho họ 

Giáo Lý của Ta, điều này đốt lên niềm tin và hy vọng. 

 

29. Hãy nhìn cách nhiều người bước đi với cái đầu cúi xuống, họ là những linh hồn đã cho phép mình 

bị đánh bại trong cuộc thi; nhìn thấy họ bị già và xám xịt trước tuổi, khuôn mặt héo úa và vẻ mặt u 

sầu, và thay vì những người nên mạnh mẽ thì lại yếu đuối, tuổi trẻ phải khô héo, và tuổi thơ sẽ buồn 

bã khi nhìn xung quanh. 

 

30. Các con, mọi người, không tước đi trái tim của tất cả những thú vui lành mạnh nhưng thoáng qua 

đó, các con có thể thưởng thức chúng, ăn bánh mì khiêm nhường của các con trong hòa bình, và Ta 

hứa các con sẽ thấy nó ngọt ngào và đáng kể hơn. 

 

31. Trích từ Lời của Ta, rằng những gì Ta muốn từ các con là niềm tin, sự lạc quan,  bình tĩnh và kiên 

định, và mặc dù lao động và hình phạt không có sự cay đắng trong lòng mình. Sự ngọt ngào hay hạnh 

phúc nào các con có thể cung cấp cho người túng thiếu nếu các con có trái tim bị chiếm giữ bởi nỗi 

buồn, lo lắng hay bất đồng quan điểm? 

 

32. Chính xác trong các thử nghiệm của mình, các con phải đưa ra những ví dụ cao nhất về phẩm giá, 

đức tin và sự khiêm tốn. 

 

33. Người có thể cho tâm linh đó cho cuộc sống của mình sẽ không bao giờ hết cảm giác bình yên, và 

ngay cả những giấc mơ của anh ta sẽ được bình yên và tươi mát, vì tinh thần của anh ta sẽ sử dụng 

giấc ngủ của mình để hướng về phía bên kia, để nhận được những gì phát ra từ Thiên Tính, bổ dưỡng, 

và trong đó cơ thể cũng tham gia. (292, 45 - 51) 

 

Cầu Nguyện, Học Tập, Cảnh Giác, Đổi Mới và Tâm Linh Hóa 

 

34. Các môn đệ yêu dấu, một lần nữa Ta nói với các con: Hãy cảnh giác và cầu nguyện, vì vật chất rất 

mong manh, và trong những điểm yếu của nó, nó có thể làm mất tinh thần khỏi con đường thẳng.  

 

35. Tinh thần biết cách canh chừng, không bao giờ rời khỏi con đường được Chúa của anh ta đã vạch 

ra, và có thể sử dụng quyền thừa kế và quà tặng của anh ta, cho đến khi anh ta đạt được độ cao. 

 



36. Anh ta sẽ tiến lên trong các thử thách, bởi vì anh ta sống cảnh giác và không bao giờ để mình bị chi 

phối bởi vật chất. Người cảnh giác và cầu nguyện luôn đứng lên, chiến thắng từ những thời điểm khó 

khăn, và biết cách bước đi với những bước vững chắc trên đường đời. 

 

37. Cách cư xử của người quên mất việc canh thức và cầu nguyện khác nhau như thế nào! Anh ta tự 

nguyện từ bỏ để tự vệ, bằng vũ khí tốt nhất Ta đã đặt vào con người, đó là niềm tin, tình yêu và ánh 

sáng tri thức. Chính người không nghe thấy tiếng nói bên trong mà nói với anh ta thông qua trực giác, 

lương tâm hoặc trong giấc mơ. Trái tim và tâm trí không hiểu loại ngôn ngữ này, và không tin vào 

thông điệp được gửi bởi tinh thần của chính họ. (278, 1 - 3) 

 
38. Cầu nguyện cho những linh hồn gặp khó khăn, cho những người trở thành những người duy vật, 
cho những người ở trong lòng đất đã chưa tìm cách tách mình ra khỏi cơ thể họ; và cho những người 
đau khổ và khóc lóc vì sự thương tiếc không biết gì theo họ trên trái đất.  
 
39. Cũng tha thứ và ngừng phán xét những người đã gieo rắc bệnh tật trong lòng các con; nếu đôi mắt 
của các con có thể nhìn họ trên đầu gối của họ cầu xin sự tha thứ, các con sẽ không quá bất công với 
họ. Giúp họ bay về phía vô tận, nâng họ lên với lòng bác ái của mình, hiểu rằng họ không còn thuộc về 
thế giới này nữa. (107, 15) 
 
40. Đừng hài lòng với những tác phẩm đầu tiên của mình, tin rằng các con đã kiếm được đủ công đức 
cho sự hoàn hảo của tinh thần của mình, nhưng dành một thời gian mỗi ngày để nghiên cứu về Công 
việc của Ta, để các con có thể học những bài học mới và khám phá những tiết lộ lớn hơn hàng ngày .  
 
41. Người môn đệ hiếu học sẽ luôn nghe được câu trả lời cho câu hỏi của anh ta, và sẽ luôn nghe lời 
khuyên của Cha trên trời trong các bài kiểm tra. 
 
42. Người môn đệ siêng năng sẽ là nguồn tình yêu cho anh em mình, người sẽ cảm thấy được Cha 
mình thật sự ban thưởng, và sẽ nhận ra khoảnh khắc để vươn lên và thực hiện sứ mệnh thiêng liêng vĩ 
đại của mình giữa loài người. (280, 40 - 42) 
 
43. Khi các con hoàn thiện bản thân, các con sẽ thấy mục tiêu trở nên gần gũi hơn, mặc dù các con sẽ 
không biết liệu mình có còn một bước nữa từ sự cứu rỗi, hay nếu mình vẫn còn xa để đi trên con 
đường. Ta chỉ nói với các con rằng, các con phải cho phép bản thân được hướng dẫn một cách phục 
tùng và vâng lời bằng Lời này, đó là tiếng nói của Thần Khí của Ta.  
 
44. Giải thoát chính mình của việc vi phạm Luật, của việc rơi vào lỗi tương tự. Hãy chú  ý lời kêu gọi 
này, đó là một lời mời để cải thiện, một lời nài xin mà Cha dành cho các con, vì Ta không muốn nhìn 
thấy các con sống vô dụng trên trái đất, và sau đó khóc vì sự bất tuân của mình. (322, 60) 
 
45. Đừng sợ những lời xì xào của nhân loại hay xét đoán của họ; sợ công lý của Thiên Chúa. Hãy nhớ, 
Ta đã nói với các con rằng, với tư cách là một thẩm phán, Ta không thể lay chuyển được. Do đó, hãy 
tìm Ta như Cha, như Thiên Chúa, để các con không thiếu gì trên con đường của mình. (344, 31)  
 
46. Đừng cho phép bản thân phải bị ngạc nhiên, dân của Ta, hãy luôn luôn cảnh giác và là những 
người trung thành. Đừng sợ những lời của các anh em nói với các con để thuyết phục các con rằng các 
con đã sai.  



47. Giữ vững, vì sự vĩ đại sẽ là vinh dự Ta dành cho những người lính trung thành với sự nghiệp của 
Ta, những người trong các con, những người biết cách đối mặt với những thời điểm khó khăn của sự 
nhầm lẫn về ý tưởng, tín ngưỡng và tôn giáo.  
 
48. Tôn trọng tất cả anh em của mình, giống như cách các con tôn trọng Công Việc của Ta và thể hiện 
giáo huấn mà Ta đã đến một lần nữa để cho các con thấy. Nếu con người chế giễu các con, hãy để 
mặc họ; ánh sáng của Chúa Thánh Thần sẽ đến với họ và sự ăn năn sẽ ở trong lòng họ. (336, 18)   
 
49. Đừng dừng bước, ôi, các môn đệ, nhưng hãy để họ luôn vững bước trên con đường tốt đẹp và 
tiến bộ, như Ta đã luôn nói với các con, trong thời gian tới, chỉ có điều tốt mới có thể mở ra một lối 
thoát cho nhân loại, và trong điều mà chỉ có đức hạnh và sự thật mới có thể duy trì họ trên con đường 
đấu tranh và chiến đấu.  
 
50. Những ngày gần kề khi sự lừa đảo phải sụp đổ, trong đó, sự giả dối, đạo đức giả, ích kỷ và tất cả 
những hạt giống xấu sẽ tìm thấy kết sự thúc của chúng, thông qua những thử thách, trở ngại và sự 
đảo ngược lớn. 
 
51. Đó là lý do tại sao Thầy nói với các con: Hãy cam kết ngày càng tốt hơn. Hãy tin, dân của Ta, rằng 
các con không thể nhận được điều ác cho những điều tốt lành các con làm. Nếu vì những điều tốt lành 
các con làm trên trái đất, các con thu hoạch những trái cây xấu hoặc trả nợ, kết quả đó chỉ là tạm thời, 
không phải là kết quả cuối cùng. Sự  thật, Ta nói với các con rằng, các con phải kiên trì cho đến mùa 
thu hoạch. (332, 31) 
 
Cảnh Báo cho các Cộng Đồng về Sự Mặc Mhải (cũng như cho tất cả Độc Giả và Người Kế Vị - Thần 
Học) 
 
52. Thật không may cho anh ta là những người giải thích Lời của Ta theo ý muốn của mình, vì anh ta 
sẽ trả lời cho Ta vì điều đó. 
 
53. Trên trái đất, nhiều người đã tận hiến cuộc đời mình để thay đổi sự thật, mà không nhận ra trách 
nhiệm mà họ có với tư cách là cộng tác viên trong Công Việc yêu thương của Chúa Cha. 
 
54. Trong giai đoạn phán xét này mà nhiều người bỏ qua, vì họ không thể giải thích các sự kiện mà họ 
đang sống, công lý được tìm thấy trong mỗi tinh thần có tính đến các hành động của nó trong hoặc 
ngoài Luật yêu thương, trong quá trình hành hương của nó trong thế giới này. 
 
55. Người thay đổi bản chất của những điều mặc khải của Ta trong các tác phẩm này được tiết lộ 
thông qua cảm hứng, sẽ trả lời cho hành động của anh ta trước mặt Ta. 
 
56. Do đó, các con phải tiến hành ngay thẳng, vì những bài học này là di sản tình yêu của Ta dành cho 
những đứa con của Ta, người được tái sinh hoặc theo tinh thần, đang chờ đợi những giáo huấn lớn 
hơn. (20, 12 - 14)  
 
57. Ta không muốn thấy sự dối trá trong các con, ôi, Do Thái, một ngày nào đó chúng sẽ được khám 
phá, và rồi thế giới sẽ nói: Có phải đây là những môn đệ của Thầy không? Nếu các môn đệ làm sai, thì 
Thầy cũng hướng dẫn họ bằng cách cho họ nói dối. (344, 10) 
 



58. Các con là những người được giao phó làm giảm bớt nỗi đau của nhân loại, và dạy cầu nguyện cho 

những kẻ báng bổ đã vượt qua nhiều thời gian mà không nâng cao tinh thần của họ trong lời cầu 

nguyện. 

 

59. Vì điều này, các con phải tâm linh hóa bản thân, đặt chủ nghĩa vật chất ra khỏi mình mỗi ngày.  

 

60. Ta không muốn các con trở thành những nhà tâm linh bị phóng đại, Không. Chủ nghĩa cuồng tín là 

đáng ghê tởm đối với Ta, và đó là lý do tại sao Ta đến để loại bỏ nó khỏi các con. Lương tâm sẽ cho 

các con biết làm thế nào phải sống hòa hợp với tất cả. (344, 17 - 18)  

 

61. Hãy nghe Ta, mọi người; lắng nghe, các môn đệ; Ta đang ban cho các con ánh sáng, và Ta giải 

thoát các con khỏi xiềng xích, mối quan hệ và bóng tối. Nhưng Ta không trao quyền cho các con để 

các con có thể tạo ra Công Việc này chỉ là một tôn giáo khác, cũng không phải để các con có thể điền 

vào đó bằng các hình thức và nghi thức theo sự thuận tiện của mình. Không! 

 

62. Phân biệt rõ sự tự do mà Ta đã đến để trao cho các con là gì, để các con không thay thế nó cho 

một sự cuồng tín mới. 

 

63. Các con chưa nhận ra rằng tâm trí của mình, và với chúng tinh thần của các con đã bị đình trệ 

trong sự phát triển của chúng? Các con không nhớ gò của những nỗi sợ hãi và định kiến sai lầm được 

thừa hưởng từ những người đi trước, mà Ta đã giải thoát các con để các con có thể nhìn thẳng vào sự 

thật và nhận được ánh sáng sao? (297, 20 - 21)  

 

64. Đất sẽ được tưới nước và mở ra để chờ hạt giống của những người gieo giống của Ta. Có phải nó 

sẽ chỉ cho những người này đến với một thần tượng mới sau khi nhân loại đã được giải phóng khỏi sự 

cuồng tín và tôn thờ vật chất không? Không, các môn đệ và các học trò yêu quý của Ta, đó là lý do tại 

sao các bài học và thử nghiệm được tìm thấy trên con đường của mình ở mỗi bước. (292, 44) 

 

(Ch.61 - Những Lời Khuyên và Cảnh Báo từ Chúa – P.II 

Cảnh Báo về sự Tiếp Tục của Những Điều Mặc Khải sau năm 1950 và những Điều Mặc Khải Sai Lầm 

về Chúa Kitô - Đức Chúa phán như thế!) 

 

65. Sau cái ngày đã được đánh dấu bởi Thiên Tính của Ta, các con  sẽ không còn nghe thấy Lời của Ta 

nữa, nhưng nó sẽ được khắc sâu trong lương tâm, trong lòng các con và trong những cuốn sách.  

 

66. Anh ta trỗi dậy như một phát ngôn đang kêu gọi tia sáng của Ta không biết câu mà anh ta tự đặt 

ra. 

 

67. Ta cảnh báo các con không được lắng nghe các tiên tri giả, người phát ngôn giả và các Kitô hữu 

giả. Ta cảnh báo các con để các con có thể tránh sự nhầm lẫn kịp thời và tránh sự xuất hiện của các 

tinh thần của bóng tối. Hãy cảnh giác, vì các con sẽ trả lời Ta cho những giáo huấn này nếu các con 

không chuẩn bị. (229, 40 - 41) 



68. Đây đã là lần cuối cùng Ta ở lại với các con trong hình thức này. Hãy tin vào điều này, và cũng tin 

rằng, Ta sẽ không trở lại thế giới này để đưa ra hình thức vật chất Lời  của Ta, và ít hơn nhiều, để biến 

bản thân mình thành người đàn ông.  

 

69. Hãy tự chuẩn bị, vì những tin đồn sẽ đến với các con về những người tuyên bố rằng Ta đã trở lại, 

rằng Chúa Kitô đã đến trái đất. Hãy giữ lòng trung thành và nói chắc chắn, rằng Chúa ở cùng với tất cả 

con cái Ngài trong tinh thần.  

 

70. Nếu các con ngủ, và không tâm linh hóa chính mình, các con sẽ phủ nhận rằng Ta đã nói lên Lời 

của Ta và biến mình thành kẻ báng bổ, cầu khẩn tia sáng của Ta trên muôn người, nói với họ: Hãy nói 

rằng Ngài đã ban cho chúng ta Lời của Ngài tiếp tục nói đối với chúng ta, chúng ta hãy nâng cao những 

tiếng ca và hát bài vinh danh mà Ngài có thể nghe thấy chúng ta. 

 

71. Tuy nhiên, Ta nói với các con một cách thực sự rằng, tia sáng của Ta sẽ không được bật lại theo sự 

hiểu biết của con người, vì Ta sẽ không đến để nuôi sự ngu dốt của các con. 

 

72. Các con sẽ phơi bày những gì về chính mình? Để những lời của ánh sáng rõ ràng dẫn các con đến 

sự nhầm lẫn. Đó có phải là những gì trái tim các con mong muốn không? Hãy tự chuẩn bị cho bài kiểm 

tra đó, và ánh sáng của cảm hứng của Ta sẽ tỏa sáng trên sự vâng lời và khiêm tốn của các con.  

 

73. Ta tuyên bố với các con rằng, nếu vào năm 1950, không có sự thống nhất giữa vô số dân này 

thành một dân duy nhất, sự nhầm lẫn sẽ sớm ngự trị, vì sẽ có một số  người nói rằng Thầy tiếp tục 

biểu lộ; Khốn thay cho người này. Có phải các con đã không cảm nhận được mối đe dọa này trước 

sao? 

 

74. Tinh thần của anh em và đoàn kết đó vẫn chưa thức tỉnh trong các con; các con hy vọng rằng, các 

sự kiện sẽ mang lại cho mình sự thống nhất, nhưng nếu đó là những gì các con chờ đợi, các con sẽ 

thấy các tai ương được thả ra, những sự rối loạn, chiến tranh và công lý của các yếu tố, cho đến khi 

không có một nơi nào có hòa bình trên toàn thế giới, không phải trên bề mặt của nó, trong ruột của 

nó, trên biển hoặc trong gió. (146, 24 - 26) 

 

75. Các con sẽ tự chuẩn bị và luôn luôn, khi các con được tập trung, có thể ở những nơi tụ tập này, 

trong nhà hoặc thung lũng của mình, ở đó, trong những cuộc họp này, các con cảm thấy sự hiện diện 

của Ta về mặt tâm linh. 

 

76. Nhưng hãy cảnh giác, vì các môn đệ giả sẽ phát sinh, thông báo rằng họ liên lạc trực tiếp với Chúa 

Cha, và truyền các mệnh lệnh và cảm hứng sai lầm. 

 

77. Ta đã dạy các con phân biệt sự thật với sự giả dối, để biết cây bởi quả của nó. (260, 65 - 66) 

 

78. Ta đã thông báo rằng, thời điểm sẽ đến khi các con thấy nhiều linh đạo nảy sinh, và các con phải 

chuẩn bị để khám phá xem sự thật và sự giả dối nào tồn tại.  



79. Các con sẽ thấy các thông tin liên lạc sai lầm được gán cho Ta, những tin đồn về các sứ thần của 

Thiên Chúa mang thông điệp đến thế giới, các giáo phái với tên của Bảy Ấn và nhiều học thuyết khó 

hiểu và không xác định. 

 

80. Tất cả điều này sẽ là sản phẩm của sự nhầm lẫn lớn về mặt tinh thần mà nhân loại đã chuẩn bị, 

nhưng đừng sợ hãi, hãy cố gắng sống, theo dõi và cầu nguyện, và các con sẽ không bị thu hút vào sự 

nhầm lẫn, vì Lời của Ta, trong những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bóng tối, sẽ là ánh sáng, làm cho 

các con nhìn thấy sự thật rõ ràng và lâu dài của Ta. (252, 15 - 17) 

 

Thói Quen Xấu, Đạo Đức Giả và Sự Đồi Bại 

 

81. Sự phù phiếm được chứa chấp trong những người tin rằng mình đã đạt đến sự hiểu biết đầy đủ về 

sự thật, đã tự coi mình là khôn ngoan, mạnh mẽ, không thể sai lầm, vĩ đại và tuyệt đối, mà không 

nhận ra rằng nhiều lần họ đã bị nhầm lẫn. 

 

82. Ta không mong muốn rằng, trong số những tôi tớ không bắt đầu phát triển dưới ánh sáng của 

những bài học này, ngày mai sẽ xuất hiện những người bối rối vì sự phù phiếm của họ, tự hào rằng họ 

là sự tái sinh của Chúa Kitô, hoặc họ là những chúa cứu thế mới. 

 

83. Bất cứ ai thực hiện những hành vi như vậy, sẽ là những người tin rằng, họ đã đạt được sự hiểu 

biết về tất cả sự thật của Ta, trong thực tế, cách xa con đường được đánh dấu bởi Chúa Kitô. đó là sự 

khiêm nhường 

 

84. Nghiên cứu cuộc sống của Chúa Giêsu trên trái đất, và các con sẽ tìm thấy một bài học sâu sắc và 

khó quên về sự khiêm nhường. (27, 3 - 6) 

 

85. Một trong những khuyết điểm nghiêm trọng nhất là những kẻ đạo đức giả; không tuyên bố tình 

yêu trong khi không có khả năng yêu mến Ta trong đồng loại của mình. 

 

86. Có bao nhiêu trong số những người đã phán xét nụ hôn của Giuđa, không muốn thấy rằng họ đã 

trao một nụ hôn tình huynh đệ rõ ràng cho anh em của họ và sau lưng anh ta đã phản bội anh ta! Có 

bao nhiêu trong số những người nói rằng họ đang phục vụ người nghèo, mà Ta thấy họ mang đến ánh 

sáng, sự thật và từ thiện để trao đổi lấy tiền. 

 

87. Tại sao khi ai đó đe dọa các con bằng những câu hỏi, các con đã làm như Phêrô đã làm trong 

những lúc yếu đuối của mình: từ chối Ta và tuyên bố rằng, trong thực tế thậm chí, các con đã không 

biết Ta? Tại sao các con sợ Công lý của con người mà không phải của Ta? 

 

88. Quả thật Ta nói với các con rằng, giữa công lý Thánh Thiêng và tội lỗi của các con, sự can thiệp của 

Maria, Mẹ thiên đàng của các con, người luôn nài nỉ các con. (75, 37)  

 



89. Không ai được phép xét đoán hành động của anh em mình, vì nếu anh ta trong sạch không làm 

như vậy, tại sao anh ta phải mang vết bẩn trong lòng? 

 

90. Ta nói với các con điều này, bởi vì các con liên tục kiểm tra những gì anh em của mình đã gieo, hy 

vọng tìm thấy khuyết điểm trong đó, để sau đó chỉ cho họ thấy sự gieo của mình để làm nhục họ, nói 

rằng, ‘công việc của tôi sạch sẽ và hoàn hảo hơn’. 

 

91. Thẩm phán duy nhất biết cách đánh giá các tác phẩm của mình là Cha của các con trên Thiên 

Đàng. Khi Ngài thể hiện Mình bằng những chiếc cân của Ngài, đó sẽ không phải là Người hiểu rõ nhất 

người có công đức cao nhất trong mắt mình, nhưng anh ta người đã biết cách làm anh em với đồng 

loại của mình và con của Chúa của anh ta. (131, 55 - 57) 

 

92. Học và thực hành; dạy, cảm nhận những gì các con nói và làm; xác nhận Giáo Lý của Ta bằng các 

Công việc của mình. Ta không muốn có sự hư hỏng giữa các môn đệ của Ta. Hãy nghĩ về những gì sẽ 

trở thành của nhân loại và của các con, nếu Công Việc này, được khởi xướng với tình yêu và sự kiên 

nhẫn như vậy, sẽ bị lật đổ vì thiếu đạo đức, đức hạnh và sự thật trong cuộc sống của các con. (165. 

25)  

 

93. Không còn theo đuổi những thú vui hay phù phiếm của thế giới, mà thay vào đó, hãy theo đuổi 

phẩm giá của cuộc sống của mình, để trong suốt cuộc đời của các con Ta có thể mang đến cho các con 

sự thỏa mãn, phục vụ như là sự khích lệ cho trái tim các con. (111, 61) 

 

94. Khốn cho các con nếu khuynh hướng xấu xa của các con mạnh hơn những đức tính sở hữu bởi 

tinh thần của các con, hoặc nếu Lời dạy của Ta không sinh hoa trái! Nếu các con không suy ngẫm hay 

phân tích Lời của Ta, tin rằng các con đang làm theo Thánh Ý Ta, ánh sáng của Ta sẽ đánh thức các 

con. Và khi các con biết tất cả sự thật, các con sẽ nhớ rằng Ta đã gửi các con đến thế giới để làm việc 

tốt. (55, 6) 

 

95. Khốn cho những người trong Kỷ Nguyên này, với những lời lẽ báng bổ và bất tuân của họ, đã làm 

gương xấu trước mặt những đứa trẻ, người mà Ta đã gửi với một sứ mệnh thiêng liêng! Các con có 

muốn bắt chước vô số người giữa những tiếng la hét và nhạo báng đã dẫn Chúa Giêsu đến đồi 

Gôngôtha, đã gieo rắc nỗi kinh hoàng trong lòng những đứa trẻ, không thể giải thích cho chính mình, 

tại sao một người đàn ông đã chỉ ban phước lành lại đã bị tra tấn và đã bị giết không?   

 

96. Mỗi lần Chúa Giêsu đã ngã xuống, những người ngây thơ đó đã khóc; nhưng thật ra Ta nói với các 

con rằng, tiếng khóc của họ đã đến từ tinh thần nhiều hơn từ thể lý. Sau đó, có bao nhiêu người đã đi 

theo Ta và đã yêu Ta, ngay cả khi ký ức về những gì đôi mắt ngây thơ của họ đã không bị xóa khỏi trái 

tim họ! (69, 50 – 51   

 

Sự Sám Hối Không Đúng và Kỳ Vọng Sai Lầm 

 



97. Không thực hành sám hối cách sai lầm; đừng tước đi những gì cơ thể cần. Mặt khác, tránh những 

thứ có thể gây hại cho cơ thể của mình, ngay cả khi nó đòi hỏi sự hy sinh thay cho anh ta. Kiểu đền tội 

đó có lợi cho tinh thần của mình và cũng làm hài lòng Chúa Cha. (55, 40) 

 

98. Các con đã nhìn vào Thiên Chúa như một người Cha của tình yêu hoàn hảo và vô tận, hơn là một 

thẩm phán. Và Ta nói với các con rằng, thật tốt khi các con nhìn vào Thiên Chúa như Cha của mình. 

 

99. Tuy nhiên, Ta phải nói với các con, để các con cảnh giác, rằng các con cũng có thể sa ngã, cũng như 

những người cổ đại đó đã ngã, mắc một lỗi mới, và lỗi đó có thể là ngừng lo lắng về việc cải thiện đạo 

đức và tinh thần, hoặc nó có thể trở nên vô tư phạm tội nghiêm trọng và lặp đi lặp lại, vì các con tự tin 

rằng Cha là tình yêu trên hết, và do đó phải tha thứ cho các con. 

 

100. Chắc chắn, Thiên Chúa là tình yêu, và không có lỗi gì nghiêm trọng đến nỗi Ngài sẽ không tha thứ 

cho nó, nhưng các con phải biết rằng từ chính tình yêu Thánh Thiêng đó mà công lý không thể dừng 

lại của Ngài tiến hành. 

 

101. Biết tất cả những điều này, để mang đến cho các con kiến thức về Giáo Lý của Ta, chứa đựng sự 

thật, các con phá hủy tất cả các khái niệm sai lầm có thể có trong mình. 

 

102. Đừng quên rằng, tình yêu của Cha tha thứ cho các con, nhưng vết bẩn vẫn khắc sâu vào tinh thần 

của các con bất kể sự tha thứ, và các con sẽ phải tẩy sạch nó thông qua công đức, trả lại tình yêu đã 

tha thứ cho các con. (293, 43 - 44) 

 

103. Một giọng nói đã đánh thức các con, một giọng nói ngọt ngào và an ủi gọi các con đến Vương 

quốc Ánh sáng và Sự sống, nhưng có thể trở thành một trong những công lý nếu các con chọn tiếp tục 

nói xấu tinh thần của mình và phớt lờ lề Luật.  

 

104. Đối với người khiêm tốn và vâng theo Lời Ta: Hãy kiên trì, vì các con sẽ hoàn thành được nhiều 

bởi ân điển của Ta, và các con sẽ vươn tới những người anh em của mình. 

 

105. Đối với kẻ dại dột, giọng nói của Ta nói: Nếu các con không tận dụng dịp thiêng liêng này để rời 

khỏi vũng bùn tội lỗi hoặc bóng tối của sự thiếu hiểu biết mà các con sống, các con sẽ thấy thời gian 

và thời đại vượt qua tinh thần của mình mà không biết Chúa đã mang đến thông điệp của Ngài là gì, 

cũng không biết những món quà đã được tiết lộ cho dân của Ngài là gì.   

 

106. Đúng là sẽ có một thời điểm tốt để tự cứu mình và mở rộng những độ cao, nhưng khốn cho anh 

ta, người trì hoãn ngày hôm đó. Khốn thay cho anh ta, người đã bỏ lỡ những cơ hội để đạt được sự 

tiến hóa của tinh thần, bởi vì anh ta đã dành hết thời gian của mình cho sự thừa thãi của thế giới này! 

Anh ta không biết sẽ còn bao lâu nữa, cho đến khi có cơ hội tiếp theo, cũng không phải là sự bồi 

thường cay đắng sẽ như thế nào. 

 



107. Không có một chút trả thù hay một chút hình phạt nào về phía Cha trong chuyện này, mà chỉ có 

công lý nghiêm khắc và không thể tha thứ của Ngài. 

 

108. Bây giờ Ta đã trình bày bản thân mình trong số các con, dù các con có thấy rằng các con đã bỏ lỡ 

hoặc không tận dụng các cơ hội trước đó, hoặc tinh thần của mình đã chờ đợi bao lâu để nhận được 

cơ hội mới này, để hoàn thành nhiệm vụ mà trước đây đã giao phó cho nó?  

 

109. Trái tim và khối óc của các con biết gì về quá khứ của tinh thần họ, về vận mệnh, nợ nần, nhiệm 

vụ và sự phục hồi của nó? - Không có gì.  

 

110. Đó là lý do tại sao các con không nên ngăn chặn sự hoàn hảo của tinh thần, cũng không cám dỗ 

nó bằng tình yêu của những thứ trên thế giới này. Nó phải đi theo một con đường khác, những kết 

thúc khác và những lý tưởng khác. (279, 16 - 19) 

 

Cảnh Báo cho các Dân Tộc và Những Kẻ có Quyền Thế của Trái Đất  

 

111. Khốn thay cho nhân loại cứng lòng, nếu trong lòng cô không có sự thương xót và từ bi sẽ nổi lên! 

Khốn cho con người nếu họ đã không thể có kiến thức đầy đủ về những việc làm xấu của họ! Bàn tay 

của chính họ đang tự tung ra cơn giận dữ của các yếu tố, và cố gắng truyền bá cho các quốc gia chén 

thánh đau đớn và cay đắng, và khi họ đang thu hoạch hoa quả của hành động của mình, thậm chí sau 

đó, sẽ có một số người sẽ nói: đó là một hình phạt của Thiên Chúa! (57, 82) 

 

112. Khốn cho những dân tộc bướng bỉnh trong sự thờ hình tượng, sự cuồng tín và thói quen của họ! 

Họ sẽ không thể nhìn thấy ánh sáng của Ta, họ cũng sẽ không cảm nhận được niềm vui vô hạn của sự 

thức tỉnh của tinh thần. 

 

113. Chắc chắn Giáo Lý của Ta sẽ di chuyển thế giới, nhưng khi cuộc đấu tranh chấm dứt, hòa bình 

thực sự sẽ được cảm nhận trên trái đất, sự bình an đến từ Thần Khí của Ta. Chỉ có những kẻ khờ dại, 

những người chống lại sự hiểu biết và sự cứng lòng sẽ tiếp tục chịu đựng. (272, 12 - 13) 

 

114. Ta đang làm cho bản thân mình cảm thấy trong trái tim cứng cỏi của những con người, ở những 

người mang mục đích chiến tranh, để họ có thể nhận ra rằng Thánh Ý của Ta mạnh hơn mục đích 

chiến tranh của họ. Nếu trái tim của những người này cứng rắn và không bị lay động bởi Thánh Ý của 

Ta, thì công lý của Ta sẽ được cảm nhận trong tất cả vũ trụ. (340, 33) 

 

115. Một lần nữa, như thời của Nô-ê, con người sẽ cười vào những lời tiên tri và sẽ bắt đầu tin và ăn 

năn chỉ khi nước đã bắt đầu bao phủ cơ thể họ.  

 

116. Lòng nhân từ của Ta đã luôn đến để kiềm chế các con trong sự vô cảm của mình, nhưng các con 

đã chưa bao giờ muốn lắng nghe Ta. Sôđôm và Gômôrrah cũng đã được cảnh báo, để nỗi sợ hãi và sự 

ăn năn có thể xâm nhập vào họ và ngăn chặn sự hủy diệt của họ, tuy nhiên, họ đã không muốn nghe 

tiếng của Ta và đã bị diệt vong. 



117. Ta cũng đã kêu gọi Giêrusalem để cầu nguyện và trở về với sự thờ phượng đúng cách, nhưng 

lòng họ đã không tin và xác thịt của họ đã từ chối lời cảnh báo của Cha Ta và đã chờ đợi các sự kiện 

được tiết lộ sự thật. Những ngày đó thật cay đắng làm sao!   

 

118. Các con có thấy sự thật là các con luôn luôn như vậy, và chưa bao giờ muốn bỏ lại giai đoạn tâm 

linh của mình để phát triển và nâng cao bản thân trên con đường khôn ngoan có trong Lời của Ta 

không?  

 

119. Ta gửi cho các con tất cả thông điệp này, phục vụ các con như lời tiên tri, như một sự thức tỉnh, 

như một lời cảnh báo cho các dân tộc và các quốc gia. Phúc cho các con nếu các con tin vào nội dung 

của nó.   

 

120. Suy ngẫm về bản chất của nó, nhưng sau đó cầu nguyện và theo dõi, vì nếu các con làm điều này, 

một ánh sáng bên trong sẽ hướng dẫn các con và một sức mạnh cao hơn sẽ bảo vệ các con, cho đến 

khi các con được an toàn. (325, 73 - 77) 


