
TTT/2 - CHÚC THƯ THỨ BA Ch.2 - Bình Minh của Kỷ Nguyên Thứ Ba 

Những điều mặc khải của Chúa Giêsu Kitô 
 
Điều Mặc Khải Đầu Tiên 
 
Vì vậy, Đức Chúa phán: 
 
1. Đây là một ngày kỷ niệm; vào một ngày như thế này, Ta đã tận hiến những phát ngôn đầu tiên của 
Ta để được biết đến qua những điều răn mới của Ta và những tiết lộ mới của Ta. Tinh thần của Ê-lia 
rung động qua Roque Rojas, để nhắc nhở các con về con đường đó là Luật của Thiên Chúa.  
 
2. Khoảnh khắc thật long trọng, tinh thần của những người có mặt đang run rẩy vì sợ hãi và chờ đợi, 
như trái tim của dân Is-ra-en, tại Núi Sinai, khi Lề Luật đã được ban hành. Và khi các môn đệ đang run 
rẩy trên Núi Tabor khi họ đã nhìn thấy sự biến hình của Chúa Giêsu, trong khi Môisê và Ê-liah đã xuất 
hiện trong tinh thần ở bên phải và bên trái của Thầy. 
 
3. Ngày đầu tiên của tháng 9 năm 1866, là sự ra đời của một Kỷ Nguyên mới, bình minh của một ngày 
mới: Kỷ Nguyên Thứ Ba, đã được mở ra trước nhân loại. 
 
4. Từ thời điểm đó, và không dừng lại, nhiều lời tiên tri và nhiều lời hứa của Thiên Chúa đối với con 
người từ hàng ngàn năm trước, đã trở thành sự thật. Nó đã đến để qua đi trong các con, những người 
đàn ông và phụ nữ sống trên thế giới này trong Kỷ Nguyên này. Ai trong số các con đã ở trên trái đất 
này khi những lời tiên tri đó được nói ra, và khi những lời hứa đó được thực hiện? Chỉ có Ta biết điều 
đó, nhưng điều quan trọng là các con biết rằng Ta đã hứa với các con và Ta đang thực hiện nó.  
 
5. Các con có nhớ đám mây mà các môn đệ của Ta đã nhìn thấy Ta lên trời lần cuối cùng, rằng Ta đã tỏ 
lộ Bản Thân Mình với họ không? Trong thực tế, nó đã được viết rằng Ta sẽ trở lại trong một đám mây, 
và điều này Ta đã hoàn thành.  
Vào ngày đầu tiên của tháng 9 năm 1866, Thần Khí của Ta đã xuất hiện trong một đám mây, tượng 

trưng để chuẩn bị cho các con nhận bài học mới. Sau đó vào năm 1884, Ta đã bắt đầu ban cho các con 

những giáo huấn của Ta. 

 

6. Ta đã không đến như một người đàn ông, mà đã chứa đựng tinh thần trong Tia sáng để sống trong 

sự hiểu biết của con người. Đây là phương tiện đã được Thánh Ý của Ta chọn để nói chuyện với các 

con trong Kỷ Nguyên này, và Ta sẽ tính đến niềm tin mà các con gửi vào Lời này. 

 

7. Bởi vì trong Kỷ Nguyên này, nó sẽ không phải là Môisê hướng dẫn các con qua sa mạc để tìm kiếm 

Đất Hứa, cũng không phải Đức Kitô, Đấng khiến các con nghe Lời Hằng Sống của Ngài như là đường 

dẫn đến sự cứu rỗi và tự do; bây giờ đó là tiếng nói của con người đến tai các con, và cần phải tự tâm 

linh hóa để tìm thấy bản thể thiêng liêng nơi Ta hiện diện, do đó Ta nói với các con rằng, có công đức 

khi tin vào từ này, bởi vì nó được ban cho thông qua những người bất toàn. (236, 46 - 50)   

 

 



8. Trong Năm 1866, cộng đoàn đầu tiên của các nhà tâm linh, các môn đệ của Giáo Lý này đã ra đời. 

Dưới ánh sáng của Thần Khí của Ta, và đã được Ê-liah định hướng, những con cái đầu tiên đã bắt đầu 

nhận được những lời gợi ý, mà bây giờ, tại thời điểm kết thúc, các con đang nhận được các Thông 

Điệp trong sự phong phú. (255, 10)  

 

Những Thông Điệp và những Dấu hiệu trên toàn Thế Giới 

 

9. Ê-liah, người sẽ đến trước để chuẩn bị con đường của Đức Chúa, đã biểu thị chính ông qua người 

phát ngôn vào năm 1866. Các con có muốn dành một vài phút để điều tra các dấu hiệu và sự kiện diễn 

ra theo trình tự của nó và trùng với thời kỳ biểu hiện đó không?  

Một lần nữa, chính những khoa học gia sẽ nghiên cứu các vì sao, những người trong thời cổ đại được 

gọi là những người thông thái, những người sẽ làm chứng rằng trên trời đã đưa ra những dấu hiệu đó 

là tiếng nói của Thần Thánh. (63, 81) 

 

10. Đừng nghĩ rằng địa điểm này trên trái đất, nơi Ta hiện đang thể hiện Bản Thân Mình, là nơi duy 

nhất Ta giới thiệu Bản Thân Mình cho con cái Ta, vì thật ra Ta nói với các con rằng biểu hiện của Ta là 

phổ biến dưới nhiều hình thức.   

 

11. Ê-liah, người đã tự biểu lộ với các con, trước khi Ta biểu hiện thông qua người phát  ngôn của loài 

người, đã không chỉ đến quốc gia này nơi các con đang sống. Ông đã đi từ nơi này đến nơi khác trên 

khắp trái đất, thông báo về sự xuất hiện của Kỷ Nguyên Mới và cũng thông báo cho nhân loại rằng 

Vương Quốc Thiên Đàng sẽ sớm hiện xuống trên loài người.  

 

12. Những tiếng nói đã xuất hiện từ khắp mọi nơi thông báo sự ngự đến của Ta với các con. Thiên 

nhiên, trong hỗn loạn, trái đất rung chuyển; khoa học đã rất kinh ngạc trước những tiết lộ mới; thung 

lũng tâm linh *) giáng xuống con người; và mặc dù vậy, loài người vẫn bị điếc trước những tiếng nói 

đó, đã công bố một Kỷ Nguyên Mới.   

 

*) Cụm từ, câu chuyện tâm linh hay thung lũng tâm linh đề cập đến Thần Khí của Ánh Sáng, của 

Vương Quốc của Thiên Chúa, đã nâng cao các sinh linh từ đây trở đi. 

 

13. Một giòng ánh sáng Thần Thánh giáng xuống để cứu con người khỏi bóng tối, nhưng họ ích kỷ và 

vật chất *), không muốn tham gia vào sự hoàn hảo của tinh thần và cải thiện đạo đức của cuộc sống 

trên trái đất, đã lấy ánh sáng đó để xây dựng ngai vàng và vinh quang, tiện nghi vật chất và thú vui, và 

khi họ nghĩ cần thiết, họ trang bị vũ khí để hủy hoại cuộc sống của đồng loại. Đôi mắt của họ bị mù 

trong cường độ ánh sáng của Ta, và sự phù phiếm của họ khiến họ bị lạc lối. Tuy nhiên, Ta nói với các 

con, bằng chính ánh sáng đó, họ sẽ tìm ra sự thật, tìm đường và được cứu.  

 

*) Có nghĩa là trái ngược với tinh thần hóa, một sự sống dành riêng cho mặt phẳng thể chất và vật  

chất.  

 



14. Những người đã biết làm thế nào để thực sự nhận được ánh sáng này như một thông điệp của 

Thiên Chúa, đã cho phép lương tâm của họ hướng dẫn các bước đi và hành động của họ, vì họ có một 

sự hiện diện rằng Chúa đã trở lại và Ngài đang ở giữa loài người. 

 

15. Các đại diện của các giáo phái và tôn giáo khác nhau đã không muốn thừa nhận Ta. Trái  tim của 

họ, phẩm giá của họ và sự vĩ đại giả tạo của họ, ngăn cản họ chấp nhận Ta trong Thần Khí. Vì lý do đó, 

các cộng đoàn đã được thành lập trong Kỷ Nguyên này trên trái đất, bao gồm tình huynh đệ và các 

cộng đồng, những người cảm thấy sự hiện diện của Kỷ Nguyên Mới, những người tìm kiếm nơi vắng 

vẻ để cầu nguyện và nhận được nguồn cảm hứng của Chúa. (37, 76-81) 

 

16. Có những tôn giáo đang chuẩn bị cho sự xuất hiện mới của Ta, không biết rằng Ta đã nói lời chia 

tay. 

 

17. Ta đã gọi cho tất cả mọi người, và trong thực tế Cuộc gọi của Ta và tin đồn rằng Ta đang liên lạc 

với loài người đã đến mọi nơi trên trái đất, kèm theo những lời chứng và bằng chứng nói về Ta; những 

người tội lỗi được cứu chuộc, những người không tin được cải đạo, sự sống lại của người chết, người 

bị bệnh nan y được chữa lành và người bị chiếm hữu được giải thoát khỏi sự trói buộc của họ.  

 

18. Nhưng Ta thấy nhiều người trong số họ bị điếc, những người khác vô ích trong vinh quang trần thế 

của họ, và những người khác sợ hãi khi biết về biểu hiện của Ta là Thần Chân lý. Ta đã nhận và đã dạy 

những người đã đến với Ta tin tưởng vào Tình yêu của Ta. (239, 17 - 19) 

 

19. Người dân ở những vùng đất khác sẽ đến với người này, vô số người lo lắng hỏi các con về những 

sự kiện thuộc về tâm linh mà các con đã chứng kiến trong Kỷ Nguyên này, cũng như những điều mặc 

khải và tiên tri mà Ta đã ban cho các con.    

 

20. Vì ở nhiều nơi trên thế giới, những thông điệp của Ta đã nhận được nói rằng, ở một nơi ở phía tây 

Tia thần thánh của Ta đã giáng xuống để nói trong Kỷ Nguyên này với nhân loại. 

 

21. Các con sẽ thấy làm thế nào, khi đến lúc, những người và các quốc gia khác sẽ đến tìm các con. Và 

rồi những người từ các tôn giáo lớn sẽ bị kinh ngạc rằng họ không phải là người mà Ta tìm kiếm. (276, 

45) 

 

22. Làm thế nào ít người trong thế giới chú ý đến sự biểu hiện mới của Ta! Có ít người, những người 

luôn tỉnh thức và đang đợi Ta như thế nào, và có bao nhiêu người là những người ngủ. 

 

23. Nhiều người đang chờ đợi sự trở lại của Ta, nhưng không phải tất cả đều cảm nhận được sự hiện 

diện tinh thần thực sự của Ta trong Kỷ Nguyên này. Một số, vì niềm tin cổ xưa của họ, nghĩ rằng Ta sẽ 

trở lại như một người đàn ông. Những người khác tin rằng Ta sẽ trở lại theo cách có thể nhìn thấy 

bằng mắt thường. Chỉ có một số ít nhận thức được bản chất thực sự của sự trở lại của Ta, đó là trong 

tinh thần. 

 



24. Một số người hỏi và tự hỏi, Ta sẽ lấy hình dạng nào, ngày và giờ Ta sẽ đến, hoặc nơi Ta sẽ xuất 

hiện; Những người khác, không nghĩ đến các hình thức vật chất, thời gian hay địa điểm, tự nói với 

chính mình rằng: Thầy đã ở giữa chúng ta và Sự soi sáng tâm linh của Ngài bao quanh chúng ta.  

 

25. Khi thông điệp này đến với tất cả trái tim [của con người], với một số người, đó sẽ là một món quà 

vui mừng, vì nó sẽ xác nhận tất cả các cảm giác và đức tin của họ; ngược lại, những người khác sẽ phủ 

nhận sự thật của thông điệp của Ta, khi không tìm thấy nó phù hợp với những gì họ nghĩ nó sẽ xảy ra, 

và không được thể hiện dưới hình thức họ đã mong đợi. (279, 41 - 44)  

 

Ê-liah như là Tiền Hô của Đức Chúa 

 

26. Ta đã gửi Ê-liah trở lại trong Kỷ Nguyên Thứ Ba *), như Ta, đã là Người Thầy trong Kỷ Nguyên Thứ 

Hai, đã tuyên bố: rằng, Ê-liah đã đến, và họ đã không nhận ra ông ta.  

Ta sẽ trở lại với thế giới, nhưng thực sự Ta nói với các con: Đi trước Ta, sẽ là Ê-liah.  

 

*) Vào ngày 1 tháng 9 năm 1866, (Xem Chương 38)  

 

27. Và khi tất cả những lời của Thầy đã qua đi, trong Kỷ Nguyên Thứ Ba, Ê-liah đã đến trước mặt Ta để 

đánh thức các linh hồn, để họ thấy trước rằng, giờ của Chúa Thánh Thần sẽ mở cửa, để nói với mọi 

linh hồn để mở mắt, chuẩn bị trang phục của mình, để vượt qua ngưỡng cửa từ Kỷ Nguyên Thứ Hai 

đến Kỷ Nguyên Thứ Ba; và do đó, biểu hiện của Ê-liah sẽ hữu hình hơn trong Kỷ Nguyên Thứ Ba này, 

Ta đã khiến ông ấy nói chuyện thông qua một người đàn ông chính trực: Roque Rojas. 

 

28. Ê-liah, từ đây về sau, đã giác ngộ tinh thần người đàn ông này, đã truyền cảm hứng cho anh ta, đã 

củng cố anh ta và hướng dẫn tất cả các bước đi của anh ta từ đầu đến cuối. 

 

29. Thực sự Ta nói với các con: Ta đã không đến để chọn Roque Rojas trong số những con người. Ta 

đã gửi anh ta, gửi tinh thần của anh ta, đã chuẩn bị bởi  lòng nhân từ của Ta. Ta đã ban cho anh ta 

hình thức vật chất mà Ta đã chuẩn bị, và các con biết qua sự khiêm nhường và đức hạnh của anh ta, 

Chúa Cha đã biểu lộ những việc làm vĩ đại.   

 

30. Anh đã là một tiên tri, một diễn giả, một thị nhân và một người hướng dẫn. Từ tất cả những điều 

này, anh ta đã để lại một ví dụ rõ ràng cho mọi người. Anh ta đã bị chính đồng bào của mình nhạo 

báng và chế giễu, cũng như Môisê đã trải qua trên sa mạc; Anh đã bị bắt bớ, cũng như Ê-liah đã bị, 

nhà tiên tri và anh ta đã phải tìm ra những đỉnh núi để cầu nguyện và trông chừng người dân của 

mình.  

 

31. Anh đã bị chế giễu và bị đánh giá bởi các linh mục và kinh sư, như Thầy của anh ta; và được tin 

tưởng và được bao quanh bởi rất ít người, một lần nữa giống như Thầy của mình; bàn tay của anh ta 

đã phát ra mùi thơm, đã thực hiện phép lạ làm tăng niềm tin vào một số đã bị nhầm lẫn ở những 

người khác; Đôi môi của anh đã nói về những bài học tiên tri được hoàn thành trong bức thư và đôi 

môi của anh, anh đã biết khuyên bảo và an ủi những người bệnh hoạn. 



32. Tâm trí của anh ta đã biết cách truyền cảm hứng lớn lao và tự nâng cao bản thân  với sự xuất thần 

của sự thẳng thắn của các Tông Đồ, của các tiên tri; Tinh Thần của anh ta và xác thịt của anh ta đã biết 

cách giải thoát mình khỏi thế giới này, để thâm  nhập vào thung lũng tâm linh và khiêm tốn đến 

những cánh cổng Bí ẩn của Chúa Tể, và bằng độ cao này, tinh thần của Ê-liah đã thể hiện mình trước 

những nhân chứng đầu tiên, trước sự ngự đến sắp tới của tia sáng của Thầy. (345, 57 - 58) 

 

33. Roque Rojas đã triệu tập một nhóm những người đàn ông và phụ nữ có đức tin và thiện chí, và ở 

đó, giữa những cuộc tụ họp đầu tiên của mình, Ê-liah đã thể hiện qua tác dụng của Đặc Sứ nói rằng: 

tôi là Ê-liah, nhà tiên tri, cũng giống như sự biến hình trên núi Tabor. Ông đã ban những chỉ dẫn cho 

các môn đệ đầu tiên, cùng lúc đó ông đã tuyên bố với họ Kỷ Nguyên Tâm linh và ông đã báo trước 

rằng Tia sáng của Thầy sẽ sớm giao tiếp với dân của Ngài. 

 

34. Vào một ngày khi ngôi nhà khiêm tốn của Roque Rojas đã có đầy những tín đồ trung thành đã tin 

vào lời nói của người đó, Ê-liah đã xuống để thắp sáng tâm trí của người sướng ngôn và đã được Ta 

truyền cảm hứng, Ông đã xức dầu cho bảy tín đồ mà ông đã ban cho sự đại diện hoặc biểu tượng của 

Bảy Ấn.  

 

35. Sau đó, khi khoảnh khắc được hứa hẹn về giao tiếp của Ta đã diễn ra, Ta đã quan sát thấy rằng 

trong số bảy người được chọn, chỉ có một người đã cảnh giác chờ đợi sự xuất hiện của Người phối 

ngẫu thuần khiết và trái tim đó là của Damiana Oviedo, cô gái mà giảng viên là người đầu tiên để nhận 

được ánh sáng của Tia thần thánh như một phần thưởng cho sự kiên trì và sự chuẩn bị của cô ấy.  

 

36. Damiana Oviedo đại diện cho Dấu ấn thứ sáu *). Đó là một bằng chứng nữa cho thấy ánh sáng của 

Dấu ấn thứ sáu chiếu sáng Kỷ Nguyên này. (1, 6 - 9)  

 

*) Văn bản đề cập đến sự mặc khải của Tông Đồ Gioan, và đến lần thứ hai - đến - cuối cùng của Bảy 

Ấn, trong đó xác định các giai đoạn khác nhau hình thành kế hoạch vĩ đại của Chúa, để cứu chuộc 

(Xem Chương 38). 

 

37. Rất ít người thực sự đã có thể cảm nhận được sự hiện diện của Sứ Thần!  

Một lần nữa, Ông đã là tiếng kêu trong hoang địa, và một lần nữa, Ông đã chuẩn bị trái tim của con 

người cho sự xuất hiện của Đức Chúa sắp xảy ra. Do đó, Dấu Ấn thứ sáu đã được mở ra, cho phép nội 

dung của nó được suy ngẫm và đổ như một dòng chảy của công lý và ánh sáng trên nhân loại. Vì vậy, 

nhiều lời hứa và lời tiên tri vẫn được thực hiện. 

 

38. Ê-liah, giống như Chúa Giêsu và Môisê, đã chiếu sáng đôi mắt tâm linh của các con để các con 

được nhìn thấy Chúa Cha. Môisê đã dạy các con yêu thương đồng loại của mình như chính mình. Chúa 

Giêsu đã phán với các con: Hãy yêu thương nhau. Ê-liah đã ra lệnh cho các con có lòng bác ái và từ 

thiện nhiều hơn đối với anh em của mình, sau đó Ngài đã phán thêm, ‘và các con sẽ thấy Cha Ta trong 

tất cả Sự Chói Lọi của Ngài. (81, 36 - 37)   

 



39. Khi bóng tối đã bao phủ loài người biến mất và ánh sáng được biểu lộ trong các linh hồn, các con 

sẽ cảm thấy sự hiện diện của một Kỷ Nguyên Mới, vì Ê-liah đã trở lại giữa con người.  

 

40. Nhưng từ khi họ đã không biết cách nhìn thấy ông, nên ông cần phải thể hiện tinh thần của mình 

thông qua một phát ngôn viên của con người và rằng ông ta xuất hiện  trước những người dân, những 

người có thể nhận thức ông ta về mặt tâm linh, như trong một tầm nhìn nào đó mà Ê-lisha đã thấy Ê-

liah cưỡi một cỗ xe lửa trên những đám mây. 

 

41. Ê-liah đã đến như một tiên tri trong thời gian này để chuẩn bị nhân loại cho sự xuất hiện của Ta. 

Ông ấy đã đến như một tiên tri để công bố Kỷ Nguyên Mới cho các con với những trận chiến, những 

thử thách của nó, và cũng với sự khôn ngoan trong những tiết lộ của ông ấy. Ông đến cùng với cỗ xe 

ánh sáng của mình để mời các con bước vào đó để nâng các con lên những đám mây và đưa các con 

đến biệt thự tâm linh, nơi hòa bình ngự trị. Tin tưởng vào ông ta như người mục tử tốt lành; theo ông 

ta về  mặt tâm linh như mọi người đã đi theo Môisê trong Kỷ Nguyên đầu tiên; cầu nguyện rằng Ông 

sẽ giúp các con hoàn thành sứ mệnh của mình, và nếu các con muốn bắt chước Ông, hãy làm như vậy. 

(31, 58 - 59)   

 

42. Ê-liah, một tinh thần có sức mạnh vĩ đại, ông đã chưa được nhân loại nhận ra, đã và luôn là tiền hô 

của Ta. Hôm nay, Ông đã đến một lần nữa để chuẩn bị những người được chọn, những người đã phục 

vụ Ta như là người phát ngôn cho toàn thể nhân loại.  

 

43. Nếu các con chuẩn bị chính mình và học bài giảng dạy của Ta để biết Thánh Ý của Ta, Ê-liah sẽ đến 

với tư cách là người hỗ trợ và là người bạn của các con.  

 

44. Ê-liah là một tia thần thánh chiếu sáng và hướng dẫn tất cả chúng sinh và dẫn họ đến với Ta. Yêu 

mến ông ấy và tôn trọng ông ấy như một tiền hô và là trung gian của các con. (53, 42 - 44)   

 

45. Ê-liah, nhà tiên tri, tiền hô, sứ thần của Kỷ Nguyên Thứ Ba, cầu thay cho đàn chiên của mình, cầu 

nguyện thay cho những người không biết cầu nguyện và bị che giấu với vết thương của tội nhân, chờ 

đợi sự tái sinh của ông ta. Ê-liah đang chuẩn bị cho vô số, quân đoàn của mình, để chống lại bóng tối 

được tạo ra bởi sự thiếu hiểu biết, tội lỗi, cuồng tín và chủ nghĩa duy vật của nhân loại. (67, 60) 

 

46. Bây giờ nó tương ứng với tất cả các con đã chuẩn bị và tỉnh táo để tuyên bố sự giải phóng thế giới. 

Hãy nhớ rằng Ê-liah, người đã được hứa ban cho lần này, đang chuẩn bị mọi thứ để giải cứu các quốc 

gia trên trái đất, đã bị làm nô lệ bởi chủ nghĩa duy vật, từ sự cai trị của Pha-ra-ôn, như trong thời đó, 

khi Môisê đã làm ở Ai Cập với các bộ tộc của Do Thái.  

 

47. Hãy nói với anh em của các con rằng Ê-liah đã thể hiện chính mình, thông qua một phát ngôn viên 

của con người, rằng sự hiện diện của ông là trong tinh thần, và rằng ông ta sẽ tiếp tục soi đường cho 

tất cả những người sẽ đến trong tương lai.  

 



48. Mục tử của các con có sứ mệnh phục hồi tất cả các sinh linh về con đường thực sự của họ, cho dù 

đó là trật tự tinh thần, đạo đức hay vật chất; Ta nói với các con rằng,  phúc cho những quốc gia sẽ đón 

nhận tiếng gọi của Chúa Tể qua Ê-liah, do đó, họ sẽ được hợp nhất bởi Luật công bằng và tình yêu, sẽ 

mang lại cho họ sự bình an như là kết quả của sự hiểu biết và tình huynh đệ của họ. Vì thế, được đoàn 

kết họ sẽ được đưa đến chiến trường nơi họ sẽ chiến đấu chống lại sự dữ, chủ nghĩa duy vật và sự giả 

dối. 

 

49. Trong cuộc đấu tranh đó, con người của Kỷ Nguyên này sẽ nhìn thấy những phép lạ mới, và họ sẽ 

hiểu ý nghĩa tinh thần của sự sống, rằng điều nói với họ về sự bất tử và bình an. Họ sẽ ngừng giết 

nhau, và nhận ra rằng những gì các con nên tiêu diệt là sự thờ ơ, ích kỷ và những đam mê điên rồ của 

mình, đã bắt nguồn cho những trở ngại và đau khổ của các con, cả vật chất và tinh thần. (160, 34 - 36)  

 

50. Ê-liah là tia sáng của Thiên Chúa, người có ánh sáng xua tan bóng tối và giải phóng các con khỏi 

cảnh nô lệ của Kỷ Nguyên này, đó là tội lỗi, và người sẽ hướng dẫn tâm linh của các con qua sa mạc, 

cho đến khi các con đến Đất Hứa giữa lòng Thiên Chúa. (236, 68) 


