
TTT/24 - CHÚC THƯ THỨ BA Ch.24 - Sáng Tạo Tinh Thần và Vật Chất 

 

Những điều mặc khải của Chúa Giêsu Kitô 

 

Sự Sáng Tạo của các Sinh Linh. 

 

Vì vậy, Đức Chúa phán: 

 

1. Trước các thế giới, trước khi bất kỳ sinh vật hay bất kỳ vấn đề nào xuất hiện, Thần Khí Thánh của Ta 

tồn tại. Tuy nhiên, trong TẤT CẢ , Ta đã cảm thấy trong bản thân mình là một sự trống rỗng to lớn, vì 

Ta giống như một vị vua không có cư dân, hay một vị Thầy không có đệ tử, và vì lý do đó, Ta đã nghĩ ra 

ý tưởng tạo ra chúng sinh theo ý mình, mà Ta sẽ cống hiến tất cả sự sống của Ta, người mà Ta sẽ yêu 

rất sâu đậm và mãnh liệt đến nỗi khi khoảnh khắc đến, Ta sẽ không ngần ngại dâng lên họ dòng Máu 

của Ta trên cây Thập Giá. 

 

2. Đừng bối rối khi Ta nói với các con rằng trước khi các con tồn tại, Ta đã yêu các con rồi. Phải, con 

cái rất yêu dấu. (345, 20 - 21) 

 

3. Thần Linh tràn ngập tình yêu, bất chấp thực tế là không có ai ngoài Ngài tồn tại. Không có gì đã 

được tạo ra. Không có gì vây quanh Thiên Chúa, và dù sao, Ngài yêu thương và cảm thấy chính mình 

được là Người Cha. 

 

4. Người mà Ngài yêu? Ngài đã cảm thấy Người Cha như thế nào? Trong tất cả các sinh linh, và tất cả 

các sinh vật sẽ sinh ra từ Ngài, và sức mạnh tiềm ẩn trong Thần Khí của Ngài. Trong đó Thần Khí là tất 

cả khoa học, tất cả các yếu tố, tất cả tự nhiên và tất cả các nguyên tắc. Ngài là tất cả sự vĩnh cửu và 

thời gian. Trong Ngài là quá khứ, hiện tại và  tương lai, ngay cả trước khi bắt đầu sự sống của thế giới 

và chúng sinh. 

 

5. Cảm hứng Thiêng Liêng đó đã được hiện thực hóa bằng sức mạnh vô hạn của tình yêu Thiêng Liêng, 

và sự sống bắt đầu. (150, 76 - 79) 

 

6. Vì vậy, Thiên Chúa có thể được gọi là Cha, Ngài đã sinh ra từ Thần Khí của mình, những sinh vật 

tương tự như mình trong các thuộc tính của Thiên Chúa, và đó là khởi đầu của các con; theo cách đó 

các con nảy sinh vào đời sống tinh thần. (345, 22) 

 

7. Tình yêu là lý do đã tạo ra các con. Ta đã khao khát được chia sẻ sức mạnh của mình với ai đó. Và 

tình yêu cũng là lý do để ban cho các con ý chí tự do. Ta muốn cảm thấy được yêu thương bởi các con 

cái Ta, không phải bởi luật pháp mà thông qua một cảm giác tự phát sẽ nảy sinh tự do từ tinh thần 

của các con. (31, 53) 

 



8. Mỗi linh hồn xuất hiện từ một ý nghĩ thuần khiết về Thiên Tính, và do đó, các linh hồn là tác phẩm 

hoàn hảo của Đấng Tạo hóa. (236, 16) 

 

Vai Trò của Tinh Thần Vĩ Đại trong Công Việc Sáng Tạo 

 

9. Eliah là tinh thần vĩ đại nằm trong tay phải của Thiên Chúa, và người khiêm nhường tự xưng là tôi 

tớ của Thiên Chúa, và thông qua ống dẫn của mình, và thông qua các ống dẫn của các tinh thần vĩ đại 

khác, Ta di chuyển Vũ trụ tâm linh và thực hiện thiết kế tuyệt vời và nâng cao. Vâng, các môn đệ của 

Ta, trong sứ vụ của Ta, Ta có vô số những tinh thần vĩ đại trực tiếp sáng tạo. (345, 9) 

 

Những Suy Nghĩ, Thiên Ý của Thiên Chúa  

 

10. Lắng nghe, hỡi các môn đệ, trước khi Ta tạo ra các con, Ta đã tồn tại và tinh thần của các con là 

một phần của Ta; tuy nhiên, Ta không muốn các con kế thừa vương quốc của Ta mà không làm cho 

mình xứng đáng. Ta không muốn các con sở hữu thứ tồn tại mà không biết ai đã tạo ra mình, Ta cũng 

không muốn các con tiếp tục mà không có phương hướng, không có đích đến và không có lý tưởng. 

 

11. Đó là lý do tại sao Ta đã ban cho các con một lương tâm để trở thành người hướng dẫn mình. Ta 

đã ban cho các con ý chí tự do để những việc làm của các con sẽ có giá trị thực sự trước mặt Ta. Ta đã 

ban cho các con một tinh thần để nó luôn khao khát được nâng cao bản thân về phía những gì tươi 

sáng và tinh khiết. Ta đã ban cho các con một cơ thể, để qua trái tim, các con sẽ nhạy cảm với những 

điều tốt lành và đẹp đẽ, và để nó đóng vai trò là nồi nấu kim loại để thử nghiệm liên tục, và như một 

công cụ để sống trong thế giới vật chất. (35, 48 - 49)  

 

Sự Sáng Tạo của Thế Giới Vật Chất cho các Sinh Linh 

 

12. Khi lần đầu tiên không gian đã được chiếu sáng với sự hiện diện của các tinh thần, những tinh thần 

này, thốt ra những lời đầu tiên và bước những bước đầu tiên như những đứa trẻ, và không có độ cao 

cũng như sức mạnh để duy trì bản thân trong những lâu đài tâm linh phát triển cao, đã cảm thấy cần 

một sự hỗ trợ, một sự giữ vững để cảm thấy mạnh mẽ. Họ đã được ban cho một hình thức vật chất và 

một thế giới vật chất, và trong trạng thái mới, họ đã tiến hành thu thập kinh nghiệm và kiến thức. (35, 

50) 

 

13. Vũ trụ tràn ngập các sinh linh, và trong tất cả tình yêu, sức mạnh và trí tuệ của Chúa Cha đã được 

biểu lộ. Cơ sở của Chúa giống như một suối nguồn sự sống bất tận kể từ khi Ngài tuyên bố rằng các 

nguyên tử có thể hợp nhất để tạo thành cơ thể và hòa nhập chúng sinh. 

 

14. Đời sống tâm linh tồn tại đầu tiên; đầu tiên là tinh thần, và sau đó là bản thể vật chất. 

 

15. Như đã quyết định rằng nhiều sinh vật tâm linh sẽ ở dạng xác thịt để sống trong thế giới vật chất, 

tất cả đã được chuẩn bị trước, để con cái của Thiên Chúa sẽ tìm thấy tất cả trong sự sẵn sàng. 

 



16. Ngài đã gieo con đường cho những đứa con của mình được đi du hành với phước lành, tràn ngập 

vũ trụ với sự sống, lấp đầy con đường của con người với vẻ đẹp và đặt vào anh ta một tia sáng Thiêng 

Liêng: lương tâm và tinh thần, hình thành chúng theo cách này từ tình yêu, thông minh, sức mạnh, ý 

chí và lương tâm. Tuy nhiên, tất cả những gì tồn tại được bao bọc trong sức mạnh của Ngài và đã chỉ 

cho thấy vận mạng của nó. (150, 80 - 84) 

 

17. Do đó, khi Chúa Cha đã hình thành thế giới và đã ban cho nó là định mệnh của nó để trở thành nơi 

chuộc tội, Ngài đã biết rằng con cái mình sẽ có những điểm yếu và vấp ngã trên hành trình của chúng, 

rằng cần phải có một nơi ở, họ có thể thực hiện những bước đầu tiên để tái sinh và hoàn thiện. (250, 

37)  

 

Sự Sáng Tạo của Noài Người 

 

18. Hãy lắng nghe: Thiên Chúa, Đấng Tối Cao, đã tạo ra các con trong hình ảnh và sự giống nhau của 

Ngài, không phải ở dạng vật chất mà các con có, nhưng ở đức tính mà tinh thần của các con được ban 

tặng, tương tự như những điều đó của Chúa Cha. 

 

19. Làm sao để vừa lòng sự phù phiếm của các con để tin vào chính mình là hình ảnh của Đấng Tạo 

Hóa. Các con tin rằng mình là những sinh vật tiến hóa nhất được tạo ra bởi Thiên Chúa và các con 

đang có lỗi nghiêm trọng khi cho rằng Vũ trụ được tạo ra chỉ dành cho các con. Với bao nhiêu sự thiếu 

hiểu biết, các con gọi mình là những vị vua của sự sáng tạo! 

 

20. Hãy hiểu rằng, thậm chí trái đất đã không được tạo ra Chỉ dành cho con người. Trong nấc thang vô 

tận của sự sáng tạo của Thiên Chúa, tồn tại vô số linh hồn đang tiến hóa để hoàn thành Luật của Thiên 

Chúa.  

 

21. Mục đích được chứa đựng trong tất cả những điều này, mà như những con người, các con sẽ 

không thể hiểu được ngay cả khi các con muốn, thật tuyệt vời và hoàn hảo, cũng như tất cả các thiết 

kế của Chúa Cha. Tuy nhiên, thực sự Ta nói, các con không phải là người lớn nhất hay nhỏ nhất trong 

số các sinh vật của Cha.  

 

22. Các con đã được tạo ra, và ngay lúc đó, tinh thần của các con lấy sự sống từ Đấng Toàn Năng, 

mang trong mình nhiều thuộc tính cần thiết để hoàn thành một sứ vụ tinh tế trong cõi vĩnh hằng. (17, 

24 - 28)  

 

23. Trong tinh thần của con người, đó là kiệt tác của Ta, Ta đã đặt ánh sáng Thần Thánh của Ta, Ta đã 

nuôi dưỡng nó bằng tình yêu vô hạn, như một người làm vườn trồng cây yêu thích trong khu vườn 

của mình. Ta đã đặt các con trong biệt thự này, nơi không có gì sẽ thiếu cho sinh kế của các con, để 

các con sẽ biết Ta và biết chính mình. Ta đã ban cho các con sức mạnh trong tinh thần để cảm nhận 

sự sống sau này và các giác quan trong cơ thể để các con có thể tận hưởng và hoàn thiện chính mình.  

 

 



Ta đã ban cho các con thế giới này để trong đó các con sẽ bắt đầu bước những bước đầu tiên, và trên 

con đường tiến bộ và hoàn hảo này, các con có thể trải nghiệm sự hoàn hảo của Luật của Ta, để trong 

suốt cuộc đời các con có thể nhận ra và yêu mến Ta, và thông qua công đức của mình, các con có thể 

tiếp cận với Ta. 

 

24. Ta đã ban cho các con món quà ý chí tự do, và Ta đã ban cho các con một lương tâm. Thứ nhất là 

để các con tự do phát triển theo Luật của Ta và thứ hai là có thể phân biệt thiện và ác, để nó sẽ cho 

các con biết như một thẩm phán hoàn hảo, cho dù các con đang tuân thủ hay có lỗi với Luật của Ta.  

 

25. Lương tâm là ánh sáng của Thần Khí của Ta không bao giờ rời khỏi các con bất cứ lúc nào. 

 

26. Ta là Đường, là Sự thật và là Sự sống. Ta là sự bình an và hạnh phúc, lời hứa vĩnh cửu rằng các con 

sẽ ở bên Ta và cũng là sự hoàn thành tất cả những Lời của Ta. (22, 7 - 10) 

 

Ký Ức Thiên Đường 

 

27. Những người đàn ông đầu tiên, họ là Cha của loài người, đã lưu giữ ấn tượng rằng tinh thần của 

họ được mang đến từ thung lũng tâm linh, ấn tượng về phước lành, bình an và niềm vui đã vẫn còn 

trong họ cho đến khi cuộc sống của họ trỗi dậy niềm đam mê của hình thức vật chất và cuộc đấu 

tranh để tồn tại. 

 

28. Tuy nhiên, Ta nên nói với các con, mặc dù tinh thần của những người đó đã đến từ một biệt thự 

ánh sáng, nhưng đó không phải là từ một trong những nơi ở cao nhất: những nơi mà các con có thể 

đến chỉ bằng công đức.  

 

29. Tuy nhiên, trạng thái ngây thơ, bình an, phúc lợi và sức khỏe mà những linh hồn được bảo tồn 

trong những bước đầu tiên của họ giống như một thời gian của ánh sáng, không thể quên, và trong đó 

lời chứng được trao cho con cái của họ và cho con cháu của họ. 

 

30. Tâm trí duy vật của con người, nhầm lẫn ý nghĩa thực sự của lời khai đó, đã tin rằng thiên đường 

nơi những người đàn ông đầu tiên sống, là một thiên đường trần gian, không hiểu rằng đó là trạng 

thái tâm linh của những sinh vật đó. (287, 12 - 13) 

 

Bản Chất của Loài Người 

 

31. Tinh thần và vật chất là hai bản chất riêng biệt, từ đó bản thể các con được hình thành và trên cả 

hai là lương tâm. Đầu tiên là con gái của ánh sáng, thứ hai thu được từ trái đất, nó là vật chất. Cả hai 

đều hiệp nhất trong một bản thể, và họ đấu tranh giữa bản thân được hướng dẫn bởi lương tâm, 

trong đó các con có sự hiện diện của Thiên Chúa. Cuộc đấu tranh này cho đến nay vẫn không thay đổi 

nhưng cuối cùng, tinh thần và thể chất sẽ hoàn thành hài hòa sứ mệnh mà Luật của Ta chỉ ra cho mỗi 

người. 

 



32. Các con cũng có thể hình dung tinh thần như thể nó là một loài thực vật và cơ thể như trái đất. 

Linh hồn đã được gieo vào cơ thể, lớn lên, nó tự nâng cao được duy trì nhờ những thử thách và 

những giáo huấn mà nó nhận được trong suốt sự tồn tại của con người. (21, 40 - 41) 

 

Sự Hợp Nhất của Tạo Hóa với Sự Sáng Tạo. 

 

33. Thần Khí của Thiên Chúa giống như một cái cây vô tận, trong đó các nhánh là thế giới và lá là 

những sinh vật. Nếu nhựa giống nhau chạy xuyên qua thân cây đến tất cả các nhánh và từ những cành 

này đến lá. Các con không tin rằng có một cái gì đó vĩnh cửu và thánh thiện kết hợp các con giữa các 

con và hợp nhất các con với Đấng Tạo Hóa sao? (21, 38) 

 

34. Thần Khí của Ta, là phổ quát, tồn tại trong tất cả những gì Ta đã tạo ra, cho dù đó là bản chất tinh 

thần hay vật chất. Công việc của Ta là tất cả, đưa ra bằng chứng về sự hoàn hảo của Ta trong mỗi mặt 

phẳng của nó. 

 

35. Công Việc Thiêng Liêng của Ta bao trùm tất cả, từ những sinh vật vĩ đại nhất và hoàn hảo nhất 

sống bên phải Ta, đến động vật nhỏ bé không thể nhận ra nhất, đến thực vật và khoáng chất, và trong 

các nguyên tử và tế bào hình thành nên mọi sinh vật. 

 

36. Trong phần này Ta chỉ cho các con thấy một lần nữa, sự hoàn hảo của tất cả do Ta tạo ra, từ 

những sinh vật vật chất đến những linh hồn đã đạt được sự hoàn hảo: đó là Công Việc của Ta. (302, 

39)  

 

37. Người tách ra khỏi Luật Thiêng Liêng, là Luật ưu việt, nằm dưới sự thống trị của Luật lệ thấp kém 

hoặc vật chất, những điều mà con người cũng biết rất ít. Nhưng anh ta tuân theo và vẫn hòa hợp với 

Luật Tối Cao, trên tất cả các quy tắc mà các con gọi là tự nhiên và cảm nhận và hiểu nhiều hơn những 

người chỉ sở hữu kiến thức mà anh ta đã tìm thấy trong khoa học hoặc trong các tôn giáo. 

 

38. Hãy xem xét lý do tại sao Chúa Giêsu đã làm các con kinh ngạc với những việc làm mà các con gọi 

là phép lạ, nhưng hãy nhận ra những bài học về tình yêu mà Ngài đã ban cho các con. Hiểu rằng không 

có gì siêu nhiên hay mâu thuẫn trong Thiên Chúa mà rung động trong tất cả sự sáng tạo. (24, 42 - 43) 


