
TTT/1 - CHÚC THƯ THỨ BA Ch.1 - Chờ Đợi sự Ngự Đến lần Thứ Hai của Chúa Kitô 

 

Giới Thiệu Quan Điểm về sự kiện Thiêng Liêng 

 

1. Từ thời gian đầu, thế giới đã không có tình yêu; những con người đầu tiên đã không cảm nhận hay 

hiểu được Thần lực đó, bản chất của Thần khí, nguyên tắc của tất cả sự Sáng tạo.  

 

2. Họ đã tin vào Chúa, nhưng đã chỉ gán cho Ngài sức mạnh và quyền lực của công lý. Họ đã tin rằng, 

họ đã hiểu ngôn ngữ của Thiên Chúa thông qua các yếu tố của thiên  nhiên, vì vậy khi họ đã thấy bình 

yên và thanh thản, họ đã tin rằng Chúa đã hài lòng với công việc của con người, nhưng khi các yếu tố 

đã được giải phóng, họ đã tin rằng họ đã thấy ở họ những biểu hiện. sự giận dữ của Chúa. 

 

3. Trong trái tim của con người, một hình ảnh đã hình thành từ một Thiên Chúa khủng khiếp, có khả 

năng tức giận và muốn trả thù, để khi họ tin rằng họ đã xúc phạm Ngài, họ đã dâng của lễ hiến tế và 

hy sinh để hoà giải với Ngài. 

 

4. Ta nói với các con rằng những lễ vật đó đã không được truyền cảm hứng từ tình yêu Thiên Chúa 

của họ, nhưng nỗi sợ về một công lý thiêng liêng và sợ bị trừng phạt là  những gì đã truyền cảm hứng 

cho những người đầu tiên dâng của lễ lên Chúa của họ. 

 

5. Thần Linh mà họ đã chỉ gọi là Thiên Chúa, không bao giờ là Cha hay Thầy.   

 

6. Chính các Tổ phụ và các tiên tri đầu tiên đã bắt đầu làm cho con người hiểu rằng Thiên Chúa là công 

lý, vâng, nhưng là công lý hoàn hảo; rằng trước hết Ngài là Cha và là Cha, Ngài yêu tất cả các thụ tạo 

của Ngài. 

 

7. Từng bước, bước chầm chậm trên con đường tiến hóa tâm linh, loài người tiếp tục cuộc hành trình, 

đi từ kỷ nguyên này sang kỷ nguyên khác và tìm hiểu thêm một chút về Bí Ẩn thần thánh qua những 

tiết lộ mà Thiên Chúa ban cho con cái của Ngài trong mọi kỷ nguyên. 

 

8. Con người vẫn không đi đến một sự hiểu biết hoàn toàn về Tình yêu thiêng liêng, vì anh ta không 

thực sự yêu mến Thiên Chúa như một người cha, và anh ta cũng không cảm thấy trong trái tim mình 

tình yêu mà Thiên Chúa dành cho anh ta ở mỗi bước. 

 

9. Điều cần thiết là tình yêu hoàn hảo được tạo nên con người, rằng Lời đã được tạo thành xác phàm, 

và được biến đổi thành một hình thức hữu hình và rõ ràng cho con người, để cuối cùng họ biết được, 

Thiên Chúa yêu họ đến mức nào.  

 

 

 



10. Không phải ai cũng nhận ra sự hiện diện của Chúa Cha trong Chúa Giêsu. Làm sao họ có thể nhận 

ra Ngài, nếu Chúa Giêsu khiêm nhường, từ bi và yêu thương ngay cả với những người xúc phạm Ngài? 

Họ đã thấy Thiên Chúa mạnh mẽ và kiêu hãnh trước kẻ thù của mình, khắc nghiệt và khủng khiếp với 

những kẻ xúc phạm Ngài.  

 

11. Nhưng, cũng giống như nhiều người đã phủ nhận, nhiều người cũng đã tin rằng, những lời đó đã 

thâm nhập đến những nơi ẩn sâu nhất của trái tim; cách chữa lành bệnh và tật nguyền, không thể 

chữa được bằng một sự âu yếm đơn thuần, một cái nhìn từ bi vô hạn và một lời hy vọng; và trong lời 

dạy đó là lời hứa về một thế giới mới, một cuộc sống của ánh sáng và công lý đã không thể bị xóa khỏi 

nhiều trái tim của những người đã hiểu rằng Thiên Chúa làm người thật sự là Chúa Cha, Tình yêu 

thiêng liêng của Người mà con người đã không biết, và do đó đã không thể yêu.   

 

12. Hạt giống của sự thật tối cao đó đã được gieo vào lòng nhân loại cho mọi thời đại. Chúa Kitô đã là 

Người trồng trọt, và Ngài vẫn đang nuôi hạt giống đó. Sau đó, Ngài sẽ đến mùa gặt và tận hưởng nó 

mãi mãi. Ngài sẽ không phải nhắc lại, Ta đói hay Ta khao khát, vì cuối cùng con cái Ngài sẽ yêu mến 

Ngài như cách Ngài đã yêu họ ngay từ đầu. 

 

13. Ai là Người nói với các con về Chúa Kitô, các môn đệ ư? Đó là Ngài. 

 

14. Chính Ta, Ngôi Lời, phán với các con một lần nữa, nhân loại. Hãy nhận ra Ta. Đừng nghi ngờ sự 

hiện diện của Ta vì hình thức khiêm tốn của bài thuyết trình của Ta. Sự phô trương không thể có trong 

Ta. 

 

15. Nhớ đến Ta trong hành trình của Ta qua thế giới trong những thời điểm đó. Hãy nhớ rằng Ta đã 

chết một cách khiêm nhường như Ta đã được sinh ra và đã sống. (296, 4 - 16) 

 

Những Hy Vọng và Kỳ Vọng  

 

16. Sau sự khởi hành của Ta trong Kỷ Nguyên thứ hai, từ thế hệ này sang thế hệ khác, Sự ngự đến của 

Ta được chờ đợi bởi những người giữ niềm tin vào Ta. Từ cha và mẹ đến con trai và con gái, lời hứa 

thiêng liêng và Lời của Ta đã được giữ cho sống với mong muốn được nhìn thấy sự trở lại của Ta. 

 

17. Mỗi thế hệ đã tin rằng chính họ là người may mắn, hy vọng rằng vào thời của họ, lời hứa của Chúa 

sẽ được cứu chuộc. 

 

18. Và thời gian đã trôi qua, các thế hệ cũng vậy, và lời hứa của Ta ngày càng bị lãng quên khỏi trái tim 

của con người khi lời cầu nguyện và sự cảnh giác bị xóa bỏ.  

(356, 4 - 5)   

 

 

 



19. Thế giới phải chịu thử thách, các quốc gia cảm thấy tất cả sức nặng của công lý của Ta rơi vào họ. 

Và ánh sáng của Ta, tiếng nói của Ta kêu gọi các con, được cảm nhận trong toàn thể nhân loại. 

 

20. Con người cảm thấy sự hiện diện của Ta, sẽ cảm nhận được tia sáng phổ quát chiếu xuống và ngự 

trị trên họ: họ nhìn thấy Ta trước; không có kiến thức về Công việc này (Mặc Khải ở Mễ Tây Cơ), mà 

đã không nghe Lời của Ta, họ nâng cao tinh thần của họ lên Ta để hỏi Ta: ‘Lạy Chúa, chúng con sẽ gặp 

nhau trong kỷ nguyên nào? Những thử thách và cay đắng đã đến với loài người, chúng có ý nghĩa gì? 

Có thể là Ngài không nghe thấy tiếng kêu của thế giới này chăng? Ngài đã nói rằng Ngài sẽ trở lại. Khi 

nào, Chúa ơi, Ngài sẽ đến?’ Và trong mỗi giáo phái và tôn giáo, tinh thần của con cái Ta trỗi dậy và họ 

tìm kiếm Ta, cầu khẩn Ta, cầu xin Ta và chờ đợi Ta. (222, 29)  

 

21. Con người chất vấn Ta và họ hỏi Ta: ‘Lạy Cha, nếu Ngài tồn tại, tại sao Ngài không thể hiện chính 

Mình giữa chúng con, vì trong những lần khác, Ngài đã xuống biệt thự của chúng con mà? Tại sao Ngài 

không đến bây giờ? Có phải sự gian ác của chúng con ngày hôm nay to lớn, đến mức nó ngăn cản Ngài 

đến cứu chúng con không? Ngài luôn tìm kiếm những gì đã mất, người mù, người bị phong hủi, trong 

đó thế giới có đầy đủ như ngày nay; tiếc thay, chúng con không còn được truyền cảm hứng từ lòng 

trắc ẩn của Ngài nữa sao? Ngài đã nói với các Tông Đồ của Mình rằng Ngài sẽ trở lại giữa con người, và 

rằng Ngài sẽ đưa ra dấu hiệu về sự xuất hiện của Mình, điều mà chúng con tin rằng chúng con đang 

suy ngẫm; Tại sao Ngài không thể hiện gương Mặt Thánh Thiêng của Mình?’ (62, 27) 

 

22. Kìa, con người đang đợi Ta mà không biết rằng Ta đang ở giữa họ. Ta ở trước mắt họ và họ không 

nhìn thấy Ta. Ta nói chuyện với họ và họ không nghe thấy giọng nói của Ta, và ngay lập tức họ thoáng 

thấy Ta, họ từ chối Ta. 

 

23. Nhưng Ta tiếp tục ban ra lời chứng về Bản Thân Mình; và Ta cứ chờ đợi những người đó những 

người đã và đang chờ đợi Ta. 

 

24. Thật ra, những dấu hiệu của sự biểu lộ của Ta trong Kỷ Nguyên này thật vĩ đại; cùng một dòng máu 

của con người, đã đổ ra những dòng chảy xối xả, bão hòa trái đất, đã đánh dấu thời kỳ của sự hiện 

diện của Ta giữa các con như là Chúa Thánh Thần. (62, 28 - 29) 

 

25. Không ai có thể bị ngạc nhiên trước sự hiện diện của Ta, vì qua Chúa Giêsu, Ta đã cho các con biết 

những sự kiện sẽ công bố biểu hiện của Ta là Thần Khí Chân lý. Ta cũng đã nói với các con rằng, sự 

xuất hiện của Ta sẽ có trong tinh thần, để không ai chờ đợi những biểu hiện cụ thể sẽ không bao giờ 

đến.   

 

26. Hãy nhìn người Do Thái vẫn đang chờ đợi Đấng Thiên Sai, người đã không đến trong hình thức 

như họ đã mong đợi, bởi vì người thực sự đã ở trong số họ và họ đã không nhận ra Người. 

 

27. Các con, nhân loại, có muốn không nhận ra biểu hiện mới của Ta, để tiếp tục chờ đợi Ta theo niềm 

tin của mình, và không theo điều mà Ta đã hứa với các con không? (99, 2) 

 



28. Hãy để thế giới không chờ đợi một Đấng Thiên Sai mới; nếu Ta hứa với các con rằng Ta sẽ trở lại, 

Ta cũng đã làm cho Ta biết đến, rằng việc Ta đến sẽ là tinh thần, nhưng loài người chưa bao giờ biết 

cách chuẩn bị để đón chào Ta.  

 

29. Trong thời gian đó, con người đã nghi ngờ rằng, Thiên Chúa có thể được giấu trong Chúa Giêsu, 

người mà họ đã đánh giá là một người đàn ông như những người đàn ông khác, và nghèo nàn như 

những người nghèo khác. Tuy nhiên, sau đó và trước những việc làm mạnh mẽ của Chúa Kitô, nhân 

loại đã tin chắc rằng trong con người đã được sinh ra, đã lớn lên và đã chết trên thế giới, đã là Ngôi 

Lời của Thiên Chúa. Tuy nhiên, trong thời gian này, nhiều người sẽ chỉ chấp nhận Ta đến nếu nó ở 

dạng con người, như trong Kỷ Nguyên thứ hai. 

 

30. Bằng chứng mà Ta đến trong Thần Khí để giao tiếp với nhân loại sẽ không được tất cả mọi người 

chấp nhận, bất chấp những lời chứng, bởi vì chủ nghĩa duy vật sẽ đóng vai trò như một tấm màn che 

cho bóng tối của một số người. 

 

31. Có bao nhiêu người muốn nhìn thấy Chúa Kitô chịu đau khổ một lần nữa trong thế giới này, và 

nhận được từ Ngài phép lạ, để họ có thể tin vào sự hiện diện của Ngài, hoặc sự tồn tại của Ngài? 

Nhưng, thực sự Ta nói với các con, trên trái đất này sẽ không còn một người quản lý để thấy Ta được 

sinh ra như một người đàn ông, cũng không có một đồi Gongotha khác để thấy Ta chết. Bây giờ tất cả 

những người đã được hồi sinh vào sự sống đích thực sẽ cảm nhận được sự sinh ra của Ta trong tim 

họ, giống như những người còn ở trong tội lỗi sẽ cảm thấy Ta chết. (88, 27 - 29) 

 

32. Thấy rằng nhiều người trong thời gian này nghiên cứu kỹ những Thánh Kinh của thời gian trước, 

suy ngẫm những lời Tiên Tri và cố gắng thâm nhập vào những lời hứa của Chúa Kitô, để trở lại. 

 

33. Hãy lắng nghe cách những lời Tiên Tri nói: Người Thầy đang ở gần, Đức Chúa đang ở đây, hoặc 

Ngài sẽ sớm đến, và sau đó nói thêm: Dấu hiệu về sự trở lại của Ngài rất rõ ràng và có thể sờ thấy 

được. 

 

34. Một số người tìm kiếm Ta và gọi Ta, những người khác cảm thấy sự hiện diện của Ta, và những 

người khác nữa cảm thấy trước sự xuất hiện của Ta trong Thần Khí. 

 

35. Ôi, ước chi sự khát khao đó cho sự hiểu biết đó là tất cả, và nếu tất cả đều có lòng khát khao để 

tìm thấy sự thật tuyệt đỉnh! (239, 68 - 71) 

 

36. Hãy xem, làm thế nào trong tất cả các tôn giáo và giáo phái, người ta nghiên cứu kỹ thời gian, cuộc 

sống và các sự kiện với hy vọng khám phá các dấu hiệu, thông báo sự ngự đến sắp tới của Ta. Họ là 

những người vô tội, những người không biết rằng trong một thời gian, Ta đã và đang thể hiện Bản 

Thân Mình và rằng Ta sắp kết thúc hình thức giao tiếp này. 

 

 



37. Nhưng Ta cũng nói với các con rằng nhiều người đang hồi hộp chờ đợi Ta, nếu họ đã chứng kiến 

hình thức mà Ta đã đến để giao tiếp, không những sẽ không nhận ra Ta, mà còn thẳng thừng từ chối 

Ta.  

 

38. Đối với họ, chỉ có những lời chứng sẽ đến và bằng những phương tiện này, họ sẽ tin rằng Ta đã ở 

giữa con cái của Ta. 

 

39. Các con cũng đã chờ đợi Ta một cách thân mật với sự thiếu kiên nhẫn, nhưng Ta đã biết rằng các 

con sẽ có thể nhận ra Ta, và rằng các con có thể là những người lao động của Ta trong Kỷ Nguyên này. 

(255, 2 - 4) 

 

Những Lời hứa trong Kinh Thánh 

 

40. Trong biểu hiện của Ta qua Chúa Giêsu, Ta đã thông báo với các con về sự xuất hiện của Chúa 

Thánh Thần và người ta đã nghĩ rằng nó đã có liên quan đến một vị Thần, Người ở trong Thiên Chúa, 

đã không được họ biết đến, không nhận ra rằng trong khi nói về Chúa Thánh Thần, Ta đã và đang nói 

về một Thiên Chúa duy nhất, Người đã và đang chuẩn bị thời gian mà Ngài sẽ giao tiếp về tâm linh với 

con người thông qua một tác dụng của con người. (8, 4) 

 

41. Tại sao mọi người phải ngạc nhiên về những tiết lộ mới của Ta? Ta thực sự nói với các con rằng, 

các tộc trưởng thời cổ đại đã có kiến thức về sự xuất hiện của Kỷ Nguyên này và những thị nhân của 

các thời kỳ khác tuân theo nó, và các Tiên Tri đã tuyên bố điều đó. Đó đã là một lời hứa thiêng liêng 

dành cho con người, một thời gian dài trước khi Ta, như Chúa Giêsu, đã đến với thế giới.   

 

42. Khi Ta đã tuyên bố với các môn đệ của Ta, sự ngự đến mới của Ta và đã cho phép họ thấy trước 

cách mà Ta sẽ thể hiện Bản Thân Mình với con người, một thời gian dài đã trôi qua kể từ khi lời hứa 

đó đã được thực hiện.  

 

43. Ở đây có khoảng thời gian đó đang mở ra trước các con, ở đây các con có những lời tiên tri đó 

đang được thực hiện. Ai sẽ ngạc nhiên? Chỉ những người đã chìm trong bóng tối (trong sự thờ ơ hoặc 

nhầm lẫn) hoặc những người đã xóa bỏ những lời hứa của Ta khỏi chính họ. (12, 97 - 99)  

 

44. Ta đã biết các con chỉ hiểu thấu chút ít những lời dạy của Ta như thế nào, và những sai lỗi mà các 

con đang giải thích những mặc khải của Ta, Ta đả tuyên bố cho các con sự trở lại của Ta, nói rằng, Ta 

sẽ gửi Thần Khí Sự Thật để làm sáng tỏ nhiều Mầu Nhiệm và giải thích cho các con điều các con đã 

không hiểu. 

 

 

 

 

 



45. Bởi vì, trong những lời tiên tri sâu sắc nhất của Ta, Ta đã khiến các con hiểu rằng, lần này Ta sẽ 

không đến trong sấm chớp và sấm sét, như ở núi Sinai; cũng không biến mình  thành một người đàn 

ông, đặt tình yêu và Lời của Ta dưới hình dạng con người, như trong Kỷ Nguyên thứ hai; nhưng sẽ đến 

với tinh thần của các con trong sự huy hoàng của trí tuệ của Ta, làm ngạc nhiên cho tâm trí các con với 

ánh sáng của cảm  hứng, và đang kêu gọi tại cánh cửa của trái tim của các con bằng một giọng nói mà 

tinh thần của các con hiểu được. Những dự đoán và những lời hứa đó là những điều đang được thực 

hiện.  

 

46. Chỉ cần các con chuẩn bị một chút để nhìn vào ánh sáng của Ta và cảm nhận sự hiện diện của Thần 

Khí của Ta, cũng cùng một Đấng đã tuyên bố rằng Ngài sẽ đến để dạy các con và tiết lộ cho các con sự 

thật. (108, 22 - 23)   

 

47. Có nhiều người đã không tiến hóa do sợ hãi hoặc do thiếu nghiên cứu. Họ vẫn thực hành lề luật 

Môi-sê mà không thừa nhận sự xuất hiện của Đấng Thiên Sai; những người khác, tin vào Chúa Giêsu, 

đã coi nhẹ sự xuất hiện của Chúa Thánh Thần như đã được báo trước. Ta đã đến lần thứ ba nhưng 

nhiều người không chờ đợi Ta. 

 

48. Các thiên thần đã thông báo Sự xuất hiện của Ta và tiếng nói của họ đã được nghe thấy trên khắp 

các tầng trời. Các con đã không nghe thấy họ sao? Thế giới tâm linh đã đến để cung cấp cho các con 

bằng chứng về sự hiện diện của Ta. Tất cả những lời tiên tri sẽ được thực hiện, những thảm họa hiện 

đang xảy ra trên trái đất sẽ vượt qua niềm kiêu hãnh và sự phù phiếm của con người. Một khi con 

người trở nên khiêm nhường, rồi anh ta sẽ tìm kiếm Ta, gọi Ta là Cha. Yêu mến Ta, và do đó các con sẽ 

thừa nhận Ta. Một lời cầu nguyện cho hòa bình thế giới sau đó sẽ xuất hiện từ trái tim của các con.  

Ta yêu tất cả con cái của Ta. Một khi họ tiến hóa về mặt thuộc tâm linh và trở về với Ta, Ta sẽ lập giao 

ước với con người và sẽ có niềm vui lớn lao với Chúa Cha và con cái của Ngài. (179, 38 - 39) 

 

49. Vì vậy, Ta đã nói với các con trong thời gian đó: Những gì Ta đã nói với các con không phải là tất cả 

những gì Ta phải dạy cho các con. Để các con biết tất cả, trước tiên Ta phải ra đi để gửi cho các con 

Thần Chân Lý, để làm rõ những gì Ta đã nói, và những gì Ta đã làm. Ta đã hứa với các con Đấng An Ủi 

trong thời gian thử thách. Và  Đấng An Ủi đó, Người giải thích đó là Chính Ta, trở lại để soi sáng cho 

các con và giúp các con hiểu những bài học trong quá khứ cũng như bài học mới này mà Ta mang đến 

cho các con bây giờ. (339, 26)  

 

50. Trong sự khôn ngoan là nhựa thơm và niềm an ủi mà trái tim các con khao khát; Đó là vì điều này 

Ta đã hứa với các con tại thời điểm đó, rằng Thần Chân Lý là Thần An Ủi. Nhưng không thể thiếu niềm 

tin để không dừng bước trên con đường, hay cảm thấy sợ hãi trước những thử thách. (263, 10 - 11)  

 

Những Dự Đoán được ứng nghiệm 

 

 

 



51. Rất ít người biết những dấu hiệu cho thấy một Kỷ Nguyên Mới đã bắt đầu, và Ta đang thể hiện 

Bản Thân Mình về mặt tâm linh với nhân loại. Phần lớn cống hiến cuộc sống và nỗ lực của họ cho tiến 

bộ vật chất, và trong cái tai điếc đó đôi khi phải phấn đấu đẫm máu để đạt được mục tiêu của họ, họ 

bước đi như người mù, và mất đi phương hướng, không biết họ là gì sau đó; họ không nhìn thấy ánh 

sáng của bình minh sắp tới, không nhìn thấy các dấu hiệu và rất xa để có kiến thức về những mặc khải 

của Ta. 

 

52. Nhân loại này đã tin vào những giáo lý và lời nói của con người hơn là những mặc khải mà Ta đã 

dành cho các con trong suốt thời gian qua. Ngẫu nhiên, các con đang  chờ đợi Chúa Cha, trong công lý 

của Ngài, sẽ gửi cho các con những dấu hiệu lớn hơn những gì các con thấy ở mỗi lượt, để các con có 

thể cảm nhận và tin rằng, đây là thời điểm đã được báo trước, sự thể hiện của Ta là Thần Chân Lý? Ôi, 

những người có ít đức tin! Bây giờ các môn đệ, các con hiểu tại sao đôi khi Ta nói với các con rằng 

giọng nói của Ta kêu ở nơi hoang địa, vì không có ai nghe và thực sự lắng nghe. (93,27-28)  

 

53. Để tất cả mọi người trên trái đất có thể làm chứng cho sự thật của thông điệp này, Ta đã đưa ra 

những dấu hiệu đã được tiên báo từ thời cổ đại, những dấu hiệu nói về sự xuất hiện mới của Ta, được 

cảm nhận trên toàn cầu. 

 

54. Và vì vậy, khi tin tốt lành này đến với các quốc gia, con người sẽ xem xét và điều tra tất cả những 

gì đã nói trong thời gian này, và ngạc nhiên và hài lòng rằng, họ sẽ thấy rằng tất cả những gì đã thông 

báo và đã hứa về sự ngự đến mới của Ta đã được hoàn thành một cách trung thực, như là phù hợp 

cho Đấng có một Thánh Ý, một Lời và một lề Luật. (251, 49) 

 

55. Trong Kỷ Nguyên thứ hai (thời Chúa Giêsu) Ta đã tuyên bố cho các tông đồ của Ta sự biểu hiện 

mới của Ta, và khi họ đã hỏi Ta những dấu hiệu nào sẽ thông báo về thời kỳ đó, Ta đã tuyên bố cho họ 

từng người một, cũng như bằng chứng mà Ta sẽ ban cho họ. 

 

56. Những dấu hiệu đã xuất hiện cho đến cái cuối cùng; họ tuyên bố rằng đây là Kỷ Nguyên đã được 

báo trước bởi Chúa Giêsu, và Ta hỏi các con: Nếu biểu hiện này mà Ta đang ban cho các con không 

phải là sự thật, tại sao Chúa Kitô đã không xuất hiện, bất chấp các dấu hiệu? Hay các con cũng tin rằng 

kẻ cám dỗ có quyền lực trên sự Sáng Tạo và vượt qua các yếu tố để đánh lừa các con? 

 

57. Ta đã báo trước cho các con trong một thời gian dài, để các con không rơi vào sự dụ dỗ của các 

tiên tri giả, Chúa Kitô giả và những kẻ cứu chuộc giả; Nhưng bây giờ Ta nói với các con rằng, sự nhập 

thể tinh thần rất sáng vì sự tiến hóa, ánh sáng và kinh nghiệm của anh ta, rằng không dễ để cho anh ta 

bóng tối cho ánh sáng, bất kể nó có thể tạo ra bao nhiêu.  

 

58. Đó là lý do tại sao Ta đã nói với các con: Trước khi các con cống hiến hết mình với một niềm tin 

mù quáng trên con đường này, hãy xem xét kỹ lưỡng theo ý các con muốn.  Kìa, từ này đã được trao 

cho tất cả mọi người và Ta chưa bao giờ dành lại một phần nào của nó cho những sinh mệnh cụ thể. 

Quan sát rằng trong Tác phẩm này không có cuốn sách nào Ta có thể cần che giấu bất kỳ lời dạy nào.  

 



59. Tuy nhiên, Ta cũng đã nói với các con trong Kỷ Nguyên thứ hai đó qua đôi môi của Gioan, Tông Đồ 

của Ta: Nếu ai nghe thấy tiếng Ta và mở cửa, Ta sẽ vào trong anh ta, và dùng bữa với anh ta và anh 

với Ta. Ta cũng đã dạy cho các con câu chuyện ngụ ngôn về các cô trinh nữ để các con sẽ ghi nhớ nó 

trong giai đoạn này. (63, 79 - 80) 

 

60. Nếu các dấu hiệu và những thử thách đã được thực hiện và Ta đã không xuất hiện trong hội 

đường, cũng đã không xuất hiện trong bất kỳ nhà thờ nào, thì thế giới đã không nhận thấy rằng, ở 

một nơi nào đó Ta sẽ thể hiện Bản Thân Mình, khi Ta không thể đi ngược lại với Lời của Ta? (81, 41)  


