
TTT/6 - CHÚC THƯ THỨ BA Ch.6 - Cuốn Sách Vĩ Đại của Sự Sống 
 

Những điều mặc khải của Chúa Giêsu Kitô 

 

Cuốn Sách về Tình Yêu, Sự Thật và Sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa 

 

Đức Chúa phán thế này:  

 

1. Cuốn Sách của Lời Ta là cuốn sách về tình yêu Thiêng Liêng và chân thật, trong đó các con sẽ tìm 

thấy sự thật không thể thay đổi. Quay sang nó và các con sẽ tìm thấy sự khôn ngoan, sẽ giúp các con 

tiến hóa và đạt được sự bình an trong cõi vĩnh hằng. Anh ta sẽ có lỗi, người sẽ thay đổi hoặc sửa đổi 

bản chất của nó và sẽ vi phạm rất nhiều Luật của Ta, người sẽ lấy đi hoặc thêm một từ duy nhất không 

đồng ý với Giáo Lý hoàn hảo của Ta. 

 

2. Bảo vệ Lời này với độ tinh khiết ban đầu của nó, vì nó là di sản đẹp nhất mà Ta sẽ để lại cho con 

người. Ghi lại giáo huấn của Ta và cho phép anh em của mình biết điều đó; hãy giữ nó một cách trung 

thực vì các con có trách nhiệm với di sản đó. 

 

3. Ngày mai, con người sẽ tìm thấy trong đó bản chất của sự mặc khải của Ta, điều sẽ hướng dẫn họ đi 

theo con đường chân lý với ánh sáng của những giáo huấn. 

 

4. Từ cha mẹ đến con cái, những bài viết này sẽ được truyền lại như một dòng suối của nước sống, mà 

dòng chảy của nó sẽ chảy vô tận và sẽ đi từ trái tim đến trái tim. Nghiên cứu trong Sách Sự Sống vĩ 

đại, cuốn sách tâm linh, sẽ giải thích những điều mặc khải Thiêng Liêng mà các con đã nhận được qua 

các thời đại. 

 

5. Có phải Ta đã không hứa với các con rằng, tất cả kiến thức sẽ được khôi phục về sự thật ban đầu 

của nó sao? Phải, đây là thời gian đã được thông báo cho các con. 

 

7. Huyền thoại của ngày hôm qua và những điều đó của ngày hôm nay sẽ sụp đổ; tất cả những gì tầm 

thường và sai lầm sẽ sụp đổ, trong chốc lát các con sẽ không còn được nuôi dưỡng bởi những điều 

không hoàn hảo, và tinh thần sẽ nảy sinh trong quá trình tìm kiếm sự thật, vì vậy điều này sẽ phục vụ 

như là bổ dưỡng của nó.   

 

8. Trong những giáo huấn này, nhân loại sẽ tìm thấy bản chất của những điều mặc khải của Ta, mà cho 

đến nay vẫn chưa được hiểu do sự thiếu về tâm linh của các con. Từ thời xa xưa, Ta đã giao nó cho 

các con thông qua các phái viên của Ta, các sứ giả của Ta, thông dịch viên của Ta và các con đã chỉ sử 

dụng nó để tạo ra Thần thoại và truyền thống. Suy ngẫm và nghiên cứu bài học này với sự tôn trọng 

và tình yêu nếu các con muốn tránh hàng thế kỷ bối rối và cay đắng: nhưng hãy nhớ rằng các con sẽ 

không hoàn thành nhiệm vụ của mình, nếu các con hài lòng với việc chỉ sở hữu cuốn sách đó; không, 

nó sẽ thức tỉnh và dạy các con nếu các con thực sự mong muốn trở thành môn đệ của Ta. Truyền cảm 

với những tấm gương, với tình yêu và lòng bác ái mà Ta đã dạy cho các con. (20, 1 - 8) 



9. Cuốn sách về những giáo huấn của Ta đã được hình thành từ những bài học, mà trong thời gian này 

Ta đã ra lệnh cho các con thông qua sự hiểu biết của con người; với cuốn sách này mà nhân loại sẽ 

công nhận là Chúc Thư thứ ba, các con sẽ bảo vệ nguyên nhân Thiêng Liêng của Ta. 

 

10. Nhân loại chỉ công nhận lề Luật của Kỷ Nguyên thứ nhất và những gì được viết trong Chúc Thư thứ 

nhất và thứ hai, nhưng Chúc Thư thứ ba sẽ thống nhất và sửa chữa những gì con người đã thay đổi 

thông qua sự thiếu sẵn sàng và thiếu hiểu biết. Nhân loại phải nghiên cứu thông điệp của Ta để thâm 

nhập vào chiều sâu của từng từ mà nó gặp phải một lý tưởng duy nhất, một sự thật duy nhất, một 

ánh sáng duy nhất sẽ hướng dẫn họ đến tâm linh. (348, 26) 

 

11. Ta đến để tiết lộ với các con rằng những con người của khoa học không thể dạy các con, bởi vì họ 

không biết điều đó; họ đã ngủ trong sự vĩ đại của trần gian và không sống lại với Ta để tìm kiếm sự 

khôn ngoan của Ta.  

 

12. Trái tim của những mục tử ở các giáo phái và tôn giáo khác nhau nên được dạy về khoa học tâm 

linh vĩ đại và giàu có cho tinh thần, đã bị đóng cửa. 

 

13. Ta đã thấy rằng lề Luật và Giáo Lý mà Ta đã đưa ra cho nhân loại trong thời gian qua ngày nay 

được tìm thấy bị ẩn giấu và đã được thay thế bằng các nghi thức, thờ phượng bên ngoài và các truyền 

thống.  

 

14. Nhưng các con, người nhận ra một cách mật thiết rằng, bản chất của từ này cũng giống như Do 

Thái đã nhận được trên Núi Sinai, và vô số người đã nhận được từ đôi môi của Chúa Giêsu trong Kỷ 

Nguyên thứ hai, sẽ là những người tôn thờ và các tác phẩm của các con dạy rằng Luật Thiên Chúa 

không nên bị lãng quên, để tuân thủ các truyền thống dại dột không có lợi cho tinh thần. (93, 10 - 13)  

 

15. Ta đã nhắc nhở các con về tên của những người Ta đã gửi, qua đó các con nhận được thong điệp 

ủy thác, những lời tiên tri và những bài học. 

 

16. Và vì vậy Ta đã thống nhất trong một bài học duy nhất nội dung của tất cả các bài học. 

 

17. Thuyết tâm linh là sự kế thừa, trong đó, Ba Chúc Thư được hợp nhất trong một cuốn sách tâm linh 

duy nhất. (265, 62 - 64) 

 

18. Giáo Lý này, bởi vì nó tiết lộ tâm linh, được gọi là nhà tâm linh, là con đường truy tìm con người, 

qua đó anh ta sẽ đến để nhận biết, phục vụ và yêu mến Đấng Tạo Hóa của mình. Đó là cuốn sách dạy 

con người để yêu mến Chúa Cha trong chính đồng loại của mình. Thuyết tâm linh là một luật quy định 

những gì tốt đẹp, tinh khiết và hoàn hảo. 

 

19. Bổn phận để tôn trọng Luật này là dành cho tất cả mọi người; Tuy nhiên, không ai có nghĩa vụ phải 

tuân theo nó, vì mỗi linh hồn được hưởng sự tự do ý chí của mình, để cuộc đấu tranh và tất cả các 

hành vi của nó, khi bị phán xét, có thể được tính đến công đức của chính họ. 



20. Rồi hãy xem, rằng Giáo Lý này là ngọn lửa của tình yêu Thiêng Liêng đã chiếu sáng và ban cho sự 

ấm áp cho tất cả con cái Ta, từ người đầu tiên đến người cuối cùng. (236, 20 - 22) 

 

Mối Quan Hệ Giữa Chủ Thuyết Tâm Linh và Giáo Lý của Chúa Giêsu Kitô 

 

21. Giáo Lý tâm linh không phải là một lý thuyết. Đó là một giáo huấn thực hành cho cả cuộc sống của 

các con trên trái đất và cho đời sống tinh thần của mình. Không có giáo huấn nào khác tồn tại mà đầy 

đủ và hoàn hảo hơn. Nó hướng dẫn các con trước khi   các con đến trái đất, nó sẽ hướng dẫn các con 

trong suốt hành trình của mình trên trái đất, và nó sẽ tan chảy với tinh thần của các con khi trở về thế 

giới tâm linh.  

 

22. Ta sẽ không lấy các phụng vụ và truyền thống từ các phục vụ thờ phượng của các con. Đó sẽ là 

tinh thần của con người, mà không nhận ra điều đó, sẽ vượt lên trên những quan niệm sai lầm cũ của 

anh ta, được thúc đẩy bởi nhu cầu ánh sáng lớn hơn để chiếu sáng con đường tiến hóa của anh ta. 

Con người sẽ sớm hiểu rằng điều duy nhất mà họ có thể trình bày lên Thiên Chúa là thực hành tình 

yêu; và nói tình yêu, là nói tốt, bác ái, khôn ngoan và công bằng.  

 

23. Chủ thuyết tâm linh không đến để xóa bỏ bất kỳ lời nào đã được Đức Kitô rao giảng trong thời đại 

đó. Nó không thể được gọi là Tâm linh nếu nó làm như vậy, vì sau đó nó sẽ là sự thật đối lập. Làm thế 

nào từ này có thể được đặt ra để chống lại điều đó, nếu chính Thầy là người nói? Nếu các con thực sự 

nhập tâm vào ý nghĩa của Giáo Lý này, các con sẽ thấy rằng Lời của Ta hôm nay là lời giải thích hoặc 

làm rõ những gì Ta đã nói trong Kỷ Nguyên đó. Theo cách của chúng, nhân loại của ngày hôm nay và 

tương lai được chuẩn bị để hiểu nhiều hơn các thế hệ của quá khứ, và do đó để thực hiện lề Luật theo 

cách tinh khiết hơn, được nâng cao hơn và đúng.  

 

24. Nếu các con cẩn thận quan sát anh em của mình trong khi thờ phượng, các con sẽ thấy họ bây giờ 

trông lạnh lùng như thế nào, trước đây là đối tượng của sự tôn thờ của họ. Đó là bởi vì tinh thần đang 

thức tỉnh chính nó, và tìm kiếm những gì thực sự có thể mang lại cho nó, và đó là lý do tại sao Ta nói 

với các con rằng, hình thức thờ phượng bên ngoài của nhân loại này sẽ biến mất. (283, 27 - 30)   

 

25. Trong cuốn sách này, đơn giản và khiêm tốn, nhưng tràn ngập ánh sáng thiêng liêng, con người sẽ 

tìm thấy sự làm rõ tất cả những nghi ngờ của họ, và việc thực hiện những lời dạy chỉ được tiết lộ một 

phần trong thời gian qua, cũng như rõ ràng và hình thức đơn giản để giải thích những gì được ẩn 

trong ngôn ngữ ẩn dụ của các văn bản cũ. 

 

26. Anh ta, người tới sau khi nhận được tên lửa tâm linh này bị thuyết phục về sự thật của nội dung 

của nó và nổi lên để đấu tranh chống lại chủ nghĩa duy vật, thờ ngẫu tượng và cuồng tín của mình, 

làm sạch những tạp chất này khỏi sự hiểu biết và trái tim của anh ta sẽ giải phóng nó và bình an, vì 

cuối cùng anh ta có thể đấu tranh để chinh phục cõi vĩnh hằng đang chờ đợi mình.  

 

 

 



Nhưng những người kiên trì tôn thờ vật chất của họ, những người cố chấp yêu thích những thứ của 

thế giới và không tin vào sự phát triển hay tiến hóa của tinh thần, Ta nói với các con rằng, các con 

thực sự sẽ ở lại và khóc khi họ hiểu được sự lạc hậu và vô thức của chính họ. (305, 4 - 5)   

 

Thảo Luận về Từ Mới 

 

27. Nếu đối với các con Giáo Lý của Ta có vẻ kỳ lạ, khi các con nghĩ rằng khi nhận biết Ta, các con chưa 

bao giờ nghe những lời này, Ta nói với các con rằng, sự ngạc nhiên của các con là kết quả của sự sơ 

suất của mình trong việc nhập tâm vào nơi sâu thẳm những gì Ta đã tiết lộ cho các con trong thời gian 

quá khứ. Chính vì lý do đó mà Giáo Lý này có vẻ lạ hoặc mới, trong thực tế, ánh sáng này luôn có mặt 

trong cuộc sống của các con. (336, 36) 

 

28. Giáo Lý của Ta, trong này, như trong Kỷ Nguyên thứ hai, sẽ di chuyển nhân loại.  Những kẻ đạo 

đức giả sẽ phải đối đầu với sự chân thành. Sự giả mạo sẽ để mặt nạ của nó rơi xuống và sự thật sẽ tỏa 

sáng. Sự thật sẽ thắng thế trong lời nói dối nó bao trùm thế giới này. 

 

29. Con người sẽ có thể hiểu và nhận ra tất cả những gì bao gồm lý trí và sự thật, nhưng tất cả những 

gì anh ta bắt buộc phải tin mà không hiểu, anh ta sẽ từ chối, và do đó Giáo Lý của Ta sẽ lan rộng, vì nó 

đưa ra ánh sáng mà con người cần . Một phần vĩ đại của công việc này thuộc về các con, đó là tiết lộ 

cho anh em của mình sự khởi đầu và kết thúc của nó. (237, 28 - 29) 

 

30. Nhân loại thèm khát Lời của Ta, cho sự thật của Ta; con người khao khát và kêu gọi ánh sáng đến 

với sự hiểu biết của họ, họ đòi hỏi công lý và chờ đợi lời khuyên. Đây là một thời gian quyết định; 

trong thực tế Ta nói với các con rằng nhiều ý tưởng, lý thuyết và thậm chí Giáo Điều đã được coi là sự 

thật trong nhiều thế kỷ sẽ rơi xuống trái đất và bị bỏ rơi như là sai lầm. Sự cuồng tín và thờ ngẫu 

tượng sẽ bị chiến đấu chống lại và bị tiêu diệt bởi những người có liên quan và trung thành nhất với 

nó; những giáo huấn của Thiên Chúa sẽ được hiểu, ánh sáng, nội dung và bản chất của chúng sẽ được 

thấu hiểu và cảm nhận.  

 

31. Những con người của khoa học, sau một thời gian thử nghiệm, trong thời gian mà họ sẽ phải chịu 

đựng sự nhầm lẫn rất lớn, khi trong tinh thần họ ánh sáng tỏa sáng, và họ nghe thấy tiếng nói của 

lương tâm, sẽ khám phá ra điều mà họ chưa bao giờ mơ ước. 

 

32. Một lần nữa Ta nói với các con: hãy cảnh giác, vì trong thời kỳ đấu tranh của tín ngưỡng và các 

giáo lý của các tôn giáo và khoa học, nhiều người, biết rằng các con không mang theo sách, sẽ tin rằng 

những kiến thức được cung cấp cho họ sẽ là vũ khí mà họ có thể đánh bại các môn đệ mới của Ta. 

(150, 11 - 13)  

 

 

 

 



33. Ta đã nói với các con, các môn đệ, rằng các con sẽ phải nhìn vào các tôn giáo lớn và các giáo phái 

nhỏ trực tiếp trong mắt; Nhưng trước đây các con cũng không nên sợ hãi. Sự thật mà Ta đã giao phó 

cho các con là minh bạch, Lời mà Ta đã dạy cho các con rõ ràng và đơn giản trên bề mặt của nó, 

nhưng vô cùng sâu sắc trong nội dung của nó, và chúng là vũ khí mạnh mẽ mà các con sẽ đấu tranh và 

giành chiến thắng.  

 

34. Nhưng Ta nói với các con: Sẽ có một dân tộc trên trái đất đầy chủ nghĩa vật chất và sự hoài nghi, 

từ chối cho các con quyền tự xưng là Do Thái, từ chối lời chứng của các con về việc nhận được Đấng 

Cứu Thế mới đến và những người này là người Do Thái. Có lẽ các con đã chưa nghĩ điều này? Những 

người này đang chờ đợi sự xuất hiện của Đấng Thiên Sai, Đấng Cứu Rỗi của họ, từ đó họ sẽ nhận được 

công lý và Người sẽ đặt họ một lần nữa trên tất cả các dân tộc trên trái đất. Những người này biết 

rằng Ta đã luôn đến với họ, và trong Kỷ Nguyên thứ ba này, Ta sẽ nói: Tại sao Thiên Chúa phải đến với 

dân khác? Nhưng đây là những giáo huấn của Ta. (332, 10)  

 

35. Những người theo thuyết tâm linh này không được biết đến. Thế giới không biết đến sự tồn tại 

của các con và những người vĩ đại không chú ý đến các con, nhưng cuộc đấu tranh giữa các nhà tâm 

linh và Kitô hữu, giữa các nhà tâm linh và người Do Thái tiếp cận. Cuộc đấu tranh đó là cần thiết cho 

việc thành lập Giáo Lý của Ta trong toàn nhân loại. Sau đó, Cựu Ước sẽ được hợp nhất trong một bản 

thể duy nhất với Chúc Thư Thứ hai và Thứ ba. 

 

36. Đối với nhiều người, dường như là không thể; Đối với Ta đó là điều tự nhiên nhất, nó chính đáng 

và hoàn hảo. (235, 63 - 64)  

 

Cuốn Sách Vĩ Đại của Sự Sống Thật 

 

37. Lời của Ta sẽ tiếp tục được viết cho mọi thời đại; với nó, các con sẽ tạo thành Cuốn Sách của Kỷ 

Nguyên Thứ Ba, Chúc Thư thứ ba, thông điệp cuối cùng từ Chúa Cha; vì trong ba Kỷ Nguyên, Thiên 

Chúa đã mang theo “những người ghi chép Vàng của Mình” *) để để lại sự khôn ngoan của Ngài cho 

nhân loại. 

 

*) Các tài liệu tham quan là những người làm chứng cho những giáo huấn của Chúa có nhiệm vụ là ghi 

lại những giáo huấn dưới dạng tốc ký hoặc đánh máy. 

 

38. Môisê đã là người ghi chép Vàng đầu tiên, mà Chúa Cha đã dùng để viết bằng những chữ cái 

không thể in được trong một cuốn sách, những sự kiện của Kỷ Nguyên đầu tiên. Môisê đã là người ghi 

chép Vàng của Đức Gia-vê. 

 

39. Giữa các tông đồ và các tín đồ của Kỷ Nguyên thứ hai, Chúa Giêsu đã có bốn người ghi chép, đó là: 

Matthêu, Macô, Luca và Gioan. Đây là những người ghi chép Vàng của Thần Chí Thánh, và khi đến lúc 

kết hợp Bản Chúc Thư thứ nhất với Bản thứ hai với sự ràng buộc của tình yêu, sự công nhận và tiến bộ 

tâm linh, thì một cuốn sách duy nhất đã được hình thành. 

 



40. Bây giờ trong Kỷ Nguyên thứ ba, trong đó các con có lại Lời của Ta, Ta lại đặt tên cho những người 

ghi chép vàng để nó có thể được viết xuống.  

 

41. Khi thời gian đến, các con sẽ tạo thành một cuốn sách duy nhất, và cuốn sách này, của Kỷ Nguyên 

thứ ba, khi thời điểm thích hợp, sẽ được kết hợp với cuốn sách của Kỷ Nguyên thứ hai và thứ nhất; và 

sau đó, với những tiết lộ, lời tiên tri và lời nói của Ba Kỷ Nguyên, Sách Sự Sống sẽ được hình thành, 

cho sự vui hưởng của tất cả các linh hồn. 

 

42. Sau đó, các con sẽ nhận ra rằng lời đầu tiên đến lời cuối cùng, tất cả đã được hoàn thành trong sự 

thật và tinh thần, rằng tất cả các lời tiên tri là “lịch sử tương lai” mà Chúa Cha đã tiết lộ cho nhân loại. 

Vì chỉ có Thiên Chúa mới có thể viết những sự kiện chưa đến. Khi các tiên tri đã nói, không phải họ, 

mà là Thiên Chúa đã làm như vậy qua ống dẫn của họ. 

 

43. Ta đã chuẩn bị đầy đủ những người mới được chọn của Ta, cũng như Môisê và bốn tông đồ của Kỷ 

Nguyên thứ hai, để Lời của Ta được ghi lại với sự sạch sẽ hoàn toàn, rõ ràng và sự thật, vì nó dành cho 

các thế hệ mai sau, và nếu bất kỳ điều gì sẽ thêm vào hoặc xóa khỏi cuốn sách này *), Ta sẽ xem xét 

chúng. 

 

*) Chúa nói đến bản chất hoặc bài học chứ không phải từ ngữ khác nhau.  

 

44. Bây giờ, những đứa con rất yêu quý của Ta: Ai sẽ quan tâm đến cuốn sách này mà các con đang 

hình thành? Không, trong thực tế, nhưng thời điểm sẽ đến, trong đó một nhân loại đầy lo lắng và tò 

mò hỏi các con về cuốn Sách của mình, và sau đó nó sẽ được tiết lộ, xem xét kỹ lưỡng và thảo luận; 

trong cuộc đấu tranh của các ban nhạc, ý tưởng sẽ nảy sinh, những con người của khoa học, nhà thần 

học, triết gia; đến các quốc gia sẽ được mang theo lời chứng của lời của các con, và cuốn Sách Khôn 

Ngoan và tất cả sẽ nói về Giáo Lý của Ta. Đó sẽ là khởi đầu của trận chiến mới, cuộc chiến ngôn từ, suy 

nghĩ, ý tưởng và cuối cùng, khi tất cả đã nhận ra sự thật và tinh thần, rằng Sách Sự Sống vĩ đại đã 

được viết bởi Đức Chúa, họ sẽ chia sẻ tình anh em và yêu nhau, như Thánh Ý của Ta.  

 

45. Tại sao Lời của Đức Gia-vê trong lần đầu tiên đã không đủ để hợp nhất thế giới, và tại sao Chúa 

Giêsu đã không đạt được nó trong Kỷ Nguyên thứ hai? Tại sao, trong thời gian này, vẫn chưa đủ kể từ 

năm 1866 Ta đã trao cho các con Lời của Ta, để các quốc gia yêu nhau và sống trong hòa bình? Ba 

cuốn Sách là cần thiết để tạo thành một cuốn Sách duy nhất, để Lời này chiếu sáng Vũ trụ. Rồi nhân 

loại sẽ được bao quanh bởi ánh sáng này, và lời nguyền của Tháp Baben sẽ được xóa bỏ, vì tất cả mọi 

người sẽ đọc Cuốn Sách Vĩ Đại của Sự Sống Đích Thực, tất cả sẽ thực hành cùng một Giáo Lý, và sẽ 

yêu nhau như con cái của Thiên Chúa, trong tinh thần và Sự Thật. (358, 58 - 66) 


