
 

BTL V1 - 1/366 ...................................................................................................................................... 2 

BTL V1 - 2/366 .................................................................................................................................... 11 

BTL V1 - 3/366 .................................................................................................................................... 18 

BTL V1 - 4/366 .................................................................................................................................... 27 

BTL V1 - 5/366 .................................................................................................................................... 36 

BTL V1 - 6/366 .................................................................................................................................... 46 

BTL V1 - 7/366 .................................................................................................................................... 53 

BTL V1 - 8/366 .................................................................................................................................... 61 

BTL V1 - 9/366 .................................................................................................................................... 69 

BTL V1 - 10/366 .................................................................................................................................. 78 

BTL V1 - 11/366 .................................................................................................................................. 90 

BTL V1 - 12/366 .................................................................................................................................. 99 

BTL V1 - 13/366 ................................................................................................................................ 110 

BTL V1 - 14/366 ................................................................................................................................ 118 

BTL V1 - 15/366 ................................................................................................................................ 125 

BTL V1 - 16/366 ................................................................................................................................ 133 

BTL V1 - 17/366 ................................................................................................................................ 140 

BTL V1 - 18/366 ................................................................................................................................ 148 

BTL V1 - 19/366 ................................................................................................................................ 155 

BTL V1 - 20/366 ................................................................................................................................ 163 

BTL V1 - 21/366 ................................................................................................................................ 172 

BTL V1 - 22/366 ................................................................................................................................ 179 

BTL V1 - 23/366 ................................................................................................................................ 188 

BTL V1 - 24/366 ................................................................................................................................ 197 

BTL V1 - 25/366 ................................................................................................................................ 206 

BTL V1 - 26/366 ................................................................................................................................ 216 

BTL V1 - 27/366 ................................................................................................................................ 226 

BTL V1 - 28/366 ................................................................................................................................ 235 

 

 



BTL V1 - 1/366 - Cuốn Sách về Sự Sống Thật - Những Giáo Huấn của Chúa Giêsu 

 

Đức Chúa phán: 

 

1. Từ khi bắt đầu loài người, Ta, như là Cha, đã truyền cảm hứng cho con người thực hành công bình. 

Tuy nhiên, con người đã rời bỏ các mệnh lệnh Thánh của Thiên Chúa, đã rơi vào sự thờ hình tượng và 

những hành động ghê tởm trước mặt Ta. Kẻ mạnh đã chiến thắng, kẻ  yếu bị diệt vong và đàn ông bắt 

phụ nữ làm nô lệ. Nó đã là sự cần thiết để truyền đạt cho Môi-sê các Điều Răn của Luật trên núi Sinai. 

Trong Luật đó là những nhiệm vụ mà dân Do Thái nên được hướng dẫn, và trong những điều này họ 

đã được bảo: "Kẻ giết người, sẽ có cùng một bản án được tuyên án cho chính mình. Kẻ nào đánh cắp 

sẽ bồi thường cho anh em mình. Kẻ nào gây hại sẽ phải mắt đền mắt và răng đền răng. " 

 

2. Kỷ Nguyên thứ hai đã đến và Ta đã biểu lộ chính mình trong Chúa Giêsu, để sống giữa các con và 

theo Lời Ta đã phán với các con: "Nếu có ai đánh các con vào má phải, hãy đưa má trái cho họ. Hãy 

tha thứ cho kẻ thù của mình." Và trong Kỷ Nguyên thứ ba mà các con đang sống, Ta đã đến nói với các 

con: Nếu kẻ giết cha của các con, bị công lý của con người bức hại, gõ cửa nhà các con để cầu xin sự 

giúp đỡ, các con sẽ làm gì? Bảo vệ anh ta. Làm như vậy các con sẽ chứng minh rằng các con đã đạt 

đến sự tiến hóa tâm linh, điều này cho phép các con tuân thủ các mệnh lệnh Thánh của Cha trên trời, 

Người ra lệnh cho các con là "Hãy yêu thương nhau"; để "phục sinh những linh hồn đã chết cho đời 

sống ân sủng, vì mọi linh hồn sẽ được cứu."  

 

3. Hôm nay Ta đến để nói với tinh thần của các con và tiết lộ cho các con nội dung của Bảy Ấn, cuốn 

sách lịch sử của các con, về lời tiên tri, về sự mặc khải và công lý.  

 

4. Chính Ta là Người đã đến nói với các con, rằng hôm nay các con sống trong thời kz liên quan đến 

Dấu Ấn thứ sáu.  

 

5. Năm 1866 đã được chỉ định sự khởi đầu của Kỷ Nguyên ánh sáng. Ta đã gửi Ê-lia để gỡ bỏ bức màn 

bí ẩn và giới thiệu thời kz giao tiếp của Ta với loài người như là Chúa Thánh Thần. Ê-lia đã chiếu sáng 

một người đàn ông được định trước là tiền hô, bởi Ta. Người đã được chọn, tên là Roque Rojas, là 

người đã lắng nghe từ tinh thần đến Thần Khí đến giọng nói của vị tiên tri, người đã ra lệnh cho anh ta 

trong Danh của Ta để gọi và hợp nhất anh em của mình, bởi vì một sự mặc khải của Thiên Chúa sắp 

chiếu sáng số phận của  nhân loại. Roque Rojas, hiền lành và khiêm nhường như một con cừu non, đã 

tuân theo tiếng nói tâm linh, đã đáp lại rằng: "Thánh Ý Chúa sẽ được thực hiện trên con." 

 

6. Roque Rojas đã tập hợp 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-lia đã thể hiện qua các phát ngôn của vị Đặc Sứ nói rằng: 

"Tôi là Ê-lia, nhà tiên tri, giống như trong sự biến hình trên núi Tabor. " Ông đã đưa ra những chỉ dẫn 

cho các môn đệ đầu tiên, đồng thời ông đã tuyên bố với họ về Kỷ Nguyên Tâm linh và ông đã tiên báo 

rằng Tia Sáng của Thầy Chí Thánh sẽ sớm giao tiếp với dân của Ngài.  

 



7. 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 đàn ông đó, Ê-lia đã xuống để thắp sáng tâm trí người phát ngôn của mình và đã 

được Ta truyền cảm hứng, ông đã xức dầu cho bảy tín đồ mà ông đã đưa ra sự miêu tả hoặc biểu 

tượng của Bảy Ấn.     

 

8. Sau đó, khi khoảnh khắc hứa hẹn về sự giao tiếp của Ta diễn ra, Ta đã quan sát thấy rằng, trong số 

bảy người được chọn, chỉ có một người giữ sự 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 đã nhận 

được ánh sáng của Tia Thần Thánh như một phần thưởng cho sự kiên trì và sự chuẩn bị của cô.   

 

9. Damiana Oviedo đã 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.    

 

10. Trong Kỷ Nguyên thứ hai, Ta đã tìm thấy sự tiếp đón đáng yêu của một người phụ nữ, một tình 

yêu của người mẹ và cũng trong Kỷ Nguyên này, Ta đã nghỉ ngơi trong sự  trong trắng và trái tim 

thuần khiết của Damiana Oviedo. Sự dịu dàng của cô ấy là tình  mẫu tử đối với dân Do Thái và thông 

qua sự hướng dẫn của cô ấy, Ta đã chuẩn bị các hướng dẫn viên, phát ngôn viên và người lao động. Ta 

đã cho phép cô ấy đạt đến ngưỡng của một tuổi già và Ta đã nói với cô ấy: "Hỡi con, người đã trỗi dậy 

như một suối tình yêu và đã thắp lên ngọn đuốc đức tin trong lòng con người, hãy yên nghỉ." Cô ấy đã 

yêu cầu rằng cô được phép tiếp tục về mặt tinh thần, bởi vì cô ấy rất nhiệt thành với Luật Thánh của 

Ta và sẽ không cho phép nó bị lỗi, do đó Ta đã thừa  nhận mong muốn của cô ấy. 

 

11. Ta đã giao cho cô ấy một nhiệm vụ khác vào lúc đó khi Ta đã nói: "Damiana, không phải thánh ý 

của Ta mà vùng nước đục hòa lẫn với nước trong. Hãy đặt mình bên  cạnh những người dẫn đường để 

ngọn đuốc đức tin của họ có thể tăng lên mỗi ngày.  Hãy vui mừng, và dù con ở đâu, hãy vui mừng với 

những người này. Hãy nhìn vào vô số người yêu con và đã nhận ra Ta. Họ đi theo những bước chân 

mà con đã để lại cho họ. Lưu { rằng ngọn đuốc đức tin vẫn đang cháy. Thầy Chí Thánh đã nói: Anh ta 

người gieo tình yêu gặt hái tình yêu,  Người gieo ánh sáng gặt hái ánh sáng. Con đã đấu tranh trong 

việc chuẩn bị sự hiểu biết của người phát ngôn và trong việc dọn đường cho những người Ta chọn, 

hãy giữ lấy hạt giống của mình. " 

 

12. Thật ra Ta nói với các con, ôi, dân của Ta: Đó là Damiana, cô gái trinh nữ đại diện cho Maria, đã 

đến trong Kỷ Nguyên thứ ba để mang đến cho các con sự dịu dàng và  tình cảm. Phúc cho những thiếu 

nữ đi theo những bước chân đó, vì Ta sẽ ban ân  sủng của Ta cho họ. Và tất cả các con là con của Ta, 

đó là mong muốn thiêng liêng của Ta để biến các con thành môn đệ, vì thời điểm khởi hành của Ta đã 

gần kề và Ta muốn để các con trở thành các giáo viên giữa nhân loại.  

 

13. Tiến hành từ từ để các con có thể đi đến cuối con đường và là người mạnh mẽ của Trái đất, thông 

qua sự khiêm tốn và bác ái.   

 



14. Con người đã trở thành vật chất trong Kỷ Nguyên này cũng đã gọi Ta. Trong họ tiếng nói của Ta đã 

vang lên về mặt tâm linh và Thầy đã ban cho họ sự bình an dồi dào, nhưng mặc dù Ta ở với họ, họ đã 

từ chối Ta và mong muốn gieo một hạt giống khác. 

 

15. Tại thời điểm này, Ta nhận được các con và ban cho các con bản chất và ánh sáng của Ta mà các 

con đã chờ đợi rất lâu. Đừng phán xét anh em của mình, những người tìm thấy chính họ bên ngoài 

con đường của sự thật, vì các con không biết liệu ngày mai mình cũng  sẽ trở nên bối rối trong những 

con đường khác. Do đó, cầu xin cho những người đã mất và cho những người đã ngã xuống. Ta tách 

các con ra khỏi sự nhầm lẫn và cung cấp cho các con sữa và mật.  

 

16. Hôm nay Ta đã đến để lặp lại Lời của Ta nhắc nhở các con về những giáo huấn của các Kỷ Nguyên 

trước. Tuy nhiên, Ta không đến để nhắc các con về sự hiệp thông dưới hình thức mà Chúa Giêsu đã 

biểu tượng trong Kỷ Nguyên thứ hai với bánh và rượu của Trái đất. Thời gian mà bánh vật l{ được 

cung cấp đại diện cho Lời của Ta đã qua. Hôm nay bánh là Lời của Ta và rượu Thánh là bản thể thiêng 

liêng mà Ta ban cho các con về mặt tâm linh vào mọi lúc.  

 

17. Cho ăn và nuôi dưỡng bản thân mình, vì đó là thánh { của Ta. Truyền đạt sự thật cho người cho ăn 

trên sự giả tạo. Mang người không tin trước mặt Ta để sự bất hòa và mất đoàn kết biến mất, và nhờ 

đó, bánh của sự sống đời đời có thể đến với tất cả con cái của Ta, bởi vì nếu các con  đang trên bờ vực 

của sự sụp đổ, Tình yêu của Ta đã đến để cứu các con. Giống như một mỏ neo của sự cứu rỗi, Thần 

Khí của Ta đầy lòng thương xót, cứu các con khỏi cơn bão. 

 

18. Khi các con đã chỉ tin vào chính mình trong một khoảnh khắc khó khăn, Ta đã khiến các con cảm 

thấy sự hiện diện của Ta để củng cố đức tin của các con.  

 

19. Sau đó, đôi môi của các con đã im lặng, khi các con đã bắt đầu nói báng bổ, nói với Ta: "Lạy Chúa, 

nếu Ngài nói con là người được chọn, tại sao Ngài lại cho phép chính anh em của con làm hại con?"   

 

20. Ôi! Những người bé nhỏ, những người vẫn chưa quyết tâm trở thành môn đệ của Ta, khi Ta đã 

nói: "Phúc cho người được chạm vào và có thể mạnh mẽ trong bài kiểm tra đó, và trong đó tha thứ 

cho anh em mình và giáng phúc cho Danh Ta, vì ánh sáng sẽ xuất phát từ bản thể của anh ta và sẽ 

chuyển đổi thành Giáo Lý của Ta, người đã từ chối nó! "  

 

21. Mỗi hành động tốt sẽ có phần thưởng của nó; cái mà sẽ không được nhận trên Trái đất, nhưng 

sau đó. Nhưng có bao nhiêu người muốn tận hưởng vinh quang đó ở đây trên Trái đất, không biết 

rằng nếu anh ta không làm việc với sự tồn tại tâm linh của mình, sẽ không có công đức khi bước vào 

đó, vì vậy sự ăn năn của anh ta sẽ rất lớn. 

 

22. Từng chút một Giáo Lý của Ta sẽ khiến con người nhận ra bản chất hay mục tiêu của cuộc sống và 

đoạn đường ngắn này trên Trái đất sẽ hữu ích cho sự thăng tiến của tinh thần, nhưng vì điều đó là cần 

thiết để các con tha thứ cho nhau để sự giác ngộ và bình an sẽ xuất hiện từ nhân loại. 

 



23. Nhưng nếu các con là môn đệ của Ta trong Kỷ Nguyên này, không làm gương với đức tính của 

mình, nhân loại sẽ phụ thuộc vào ai?  

 

24. Hãy hiểu rằng, điều này đang được Ngài tiết lộ cho các con, Đấng đã hiến máu và mạng sống của 

Ngài, yêu thương và tha thứ cho vô số người đã phán xét, kết án và đã đóng đinh Ngài.  

 

25. Nhưng sự thật, đó là sự sống và cũng là tình yêu, là bất tử. Và kìa, nó ở đây một lần nữa giữa các 

con khi Thần Khí của Ta giao tiếp, thông qua một giảng viên của con người. Lời của Ta về Kỷ Nguyên 

này để lặp lại với các con bài học đó nói rằng: "Hãy yêu thương nhau”  theo cách mà Thầy yêu các 

môn đệ của Ngài". Ta cũng đã đến để giải thích nó, để mọi mầu nhiệm có thể được đưa ra ánh sáng, 

và cuốn sách mà Ta đã muốn ban cho các con và những người sau đó đã bị che giấu hoặc đã bị đóng 

lại, sẽ được mở lại trước mắt các con.  

 

26. Nhiều mạng che mặt sẽ được gỡ bỏ. Lời của Ta là thanh gươm ánh sáng phá hủy mọi bóng tối. 

 

27. Nhiều bài học đã bị ẩn giấu sẽ được tiết lộ và những giáo huấn chưa được biết sẽ được tiết lộ. 

Nhiều mầu nhiệm sẽ tiêu tan. Tuy nhiên, các con sẽ không tìm thấy những điều mặc khải này trong 

những cuốn sách của thế gian mà chỉ thông qua Lời này.  

 

28. Bất cứ ai thực sự muốn trở thành một người con của ánh sáng đều phải tôn trọng sự thâm nhập 

của Lời Ta, và ở đó, anh ta sẽ nhìn thấy Thầy của mình đang chờ để dạy anh ta. 

 

29. Thực sự, thực sự, các học thuyết của con người không phải là những thứ sẽ đem lại hòa bình trên 

thế giới và cứu nhân loại khỏi vực thẳm của nó. 

 

30. Kìa, các tôn giáo phớt lờ nhau, tuyên bố là đang dạy Giáo Lý của Ta. 

 

31. Đó là l{ do tại sao vào thời điểm này, những người được tiền định là các sứ giả của Ta, các môn đệ 

mới của Ta, đang được làm sạch và được thanh tẩy, để họ có thể xứng đáng truyền đạt những tin tốt 

lành này cho anh em của họ.   

 

32. Trong Kỷ Nguyên thứ hai, đã có mười hai môn đệ người truyền bá Giáo Lý của Ta trên khắp thế 

giới. Trong Kỷ Nguyên thứ ba, mười hai ngàn cho mỗi bộ lạc sẽ là những người khiến cho sự dạy dỗ về 

chân lý và tình yêu của Ta được cả nhân loại biết đến.  

 

33. 144.000 người đó ở đâu? Ê-lia đang tái hợp họ mà không phải là một trở ngại mà một số người có 

trong tinh thần và những người khác được nhập thể. Tất cả sẽ được hợp nhất về mặt tâm linh trong 

Công Việc Thánh Thiêng này. 

 

34. Các con sẽ là nhân chứng cho những sự kiện lớn, nhiều người trong số đó sẽ làm các con ngạc 

nhiên, nhưng Ta sẽ khai sáng cho các con bằng những giáo huấn của Ta, để các con không bao giờ bị 

nhầm lẫn. Hãy học theo Lời của Ta, vì nó sẽ truyền cảm hứng cho  tình yêu đối với Cha và anh em của 



mình. Các con không cần phải thuộc về số 144.000 người, để có thể phục vụ Cha hoặc được đặt tên là 

môn đệ của Thầy.  Những người tạo thành một phần của con số này, chỉ là những người sẽ mở đường 

và trở thành những người bảo vệ Công Việc của Ta. 

 

35. Hôm nay Ta đến trong Thần Khí. Trong Kỷ Nguyên thứ hai, Ta đã có thể được nhìn thấy bằng mắt 

của con người, vì Ta đã trở thành Con Người. 

 

36. Nhiều người khi nhìn thấy Ta đã tự hỏi: "Người này rao giảng nhân danh Chúa là ai vậy?" Và 

những người khác đã trả lời: "Ông là con trai của bà Maria và ông Giuse, chú thợ mộc. Ông là người 

Galilê." Sau đó, họ đã chế giễu Chúa Giêsu.  

 

37. Nhưng con trai của chú thợ mộc, đã khiến những người mù từ khi sinh ra đã nhìn thấy ánh sáng và 

bằng cách này, họ đã có thể chiêm ngưỡng khuôn mặt của Chúa Giêsu đã chữa lành họ. Những người 

này, khi đã cảm nhận được phép lạ của sự vuốt ve của Thầy, đã hét lên và đã ngã xuống dưới chân 

Ngài, đã nhận ra Ngài là Đấng Cứu Rỗi được Hứa ban. 

 

38. Những người không tin đã ngạc nhiên tự hỏi: Làm thế nào mà người đàn ông khiêm nhường, 

người mà họ biết là một người bình thường có thể thực hiện những điều kz diệu như vậy?  

 

39. Hôm nay Ta đứng trước các con trong Thần Khí, và loài người không thể gọi Ta là con trai của một 

chú thợ mộc, nhưng thực sự Ta nói với các con rằng, ngay cả trong thời kz đó cũng không phù hợp để 

gọi Ta như vậy. Nó đã được viết rằng; một trinh nữ  sẽ thụ thai và trong bụng cô ấy, Ngôi Lời sẽ trở 

nên Xác Phàm. Giuse, vị tộc trưởng, trong cuộc đời của  Trinh nữ và Đứa trẻ chỉ có một thiên thần hộ 

mệnh nhìn thấy trước mắt con người; mặt khác, Maria, là hóa thân của Tình mẫu tử thiêng liêng và 

Mẹ của Chúa Giêsu, Người là giai đoạn con người của Chúa Kitô. 

 

40. Với những bài học đơn giản, Ta sẽ khiến các con hiểu những điều mặc khải mà các con coi như là 

mầu nhiệm mà không phải vậy. Ta sẽ dạy các con cầu nguyện, để các con có thể nâng cao suy nghĩ của 

mình tới Cha trong những giây phút khó khăn của mình. 

 

41. Trong tất cả các Kỷ Nguyên, các con đã được dạy lời cầu nguyện.  

 

42. Môi-sê đã khiến các con cầu nguyện vào đêm cuối cùng ở Ai Cập và cũng trong suốt cuộc hành 

trình xuyên sa mạc. 

 

43. Trong Kỷ Nguyên thứ hai, Ta đã dạy các con Lời cầu nguyện kinh Lạy Cha, để được truyền cảm 

hứng từ nó, các con sẽ hướng về Cha theo nhu cầu của mình, luôn luôn ghi nhớ lời hứa về Vương 

quốc của Ngài; để các con tìm kiếm Ngài trong sự tha thứ, hỏi ý kiến lương tâm của mình xem các con 

có tha thứ cho kẻ mắc nợ mình theo cách tương tự không.! 

 



44. Bây giờ Ta dạy các con lời cầu nguyện tâm linh, không đến từ đôi môi, nhưng từ sâu thẳm tinh 

thần của mình, với sự khiêm nhường và tự tin, nói với Ta, "Lạy Chúa, Thánh Ý Ngài sẽ được thực hiện 

nơi chúng con."     

 

45. Ta đã dạy các con để chữa lành. Chúa Giêsu là nhựa thơm chữa bệnh, chính Ngài là Sức khỏe, Lời 

của Ngài đã chữa lành bất cứ ai đã nghe nó, Bàn tay của Ngài đã ban sức khỏe cho bất cứ ai được 

chạm vào, ánh mắt của Ngài mang đến niềm hy vọng vô hạn cho bất cứ ai đã nhận được nó; ngay cả 

chiếc áo choàng của Ngài khi được chạm đến với đức tin bởi những người đã đến gần Ngài, với gánh 

nặng cay đắng và phiền não, được khôi phục lại bình an và thậm chí là "Máu của Ngài, rơi trên khuôn 

mặt của Centurion đã phục hồi thị lực đã mất của anh ta. 

 

46. Những phép lạ đó, chỉ có tình yêu và lòng bác ái, được sinh ra từ tình yêu đó, mới có thể được 

thực hiện. Với chúng các con có thể chữa lành. 

 

47. Cảm thấy Ta rất gần gũi với các con, bằng chứng về điều đó Ta đã cho các con trong những thời 

khắc khó khăn của cuộc đời mình. Ta muốn các con làm cho trái tim của mình thành Nơi ở của Ta, để 

các con có thể cảm thấy sự hiện diện của Ta ở đó.  

 

48. Tại sao các con không thể cảm nhận được sự hiện diện của Ta khi Ta ở trong các con? Một số tìm 

kiếm Ta trong thiên nhiên, những người khác chỉ cảm thấy Ta vượt ra ngoài vật chất, nhưng thực sự 

Ta nói với các con, Ta ở trong mọi thứ và mọi nơi. Tại sao các con luôn tìm kiếm Ta bên ngoài khi Ta 

cũng ở trong các con? 

 

49. Khi Ta nói với các con Ta là ai, các con đã không lắng nghe hoặc hiểu giọng nói nói với các con, và 

khi các con nhìn thấy Ta, các con không biết mình đã tuân theo ai. Điều này đã được chứng minh về 

sự thiếu nhạy cảm về mặt tâm linh của các con.   

 

50. Nhưng các con đang tiếp cận Ta để Ta có thể dạy các con và không chỉ ra những điểm không hoàn 

hảo của các con. Các con mang trong mình tinh thần quá khứ của mình, như một gánh nặng của sự 

bồi thường.   

 

51. Vì vậy, Ta rút lại gánh nặng của các con và cho các con nghỉ ngơi, Ta xóa nỗi buồn của các con, Ta 

cung cấp cho các con sự nuôi dưỡng, kích thích trong lòng các con một ánh sáng của niềm hy vọng.  

 

52. Có bao nhiêu trái tim bị cứng lại bởi những thử thách của cuộc sống, đã cảm thấy bị áp đảo bởi sự 

dịu dàng trong Lời của Ta? Họ đã cảm thấy được an ủi, được chữa lành và được hồi sinh. Đó là cách 

mà những người theo Ta, gán cho sức mạnh của Ta và tình yêu của Ta tất cả những gì họ nhận được, 

và tinh thần của họ sẽ không từ bỏ Ta nữa, vì trái tim họ chứa đầy lòng biết ơn và tình yêu và họ sẽ 

không bao giờ trao đổi sự trong trắng của trang phục tâm linh của họ cho chiếc áo choàng hoàng gia 

của quốc vương giàu có nhất.  

 



53. Nhưng có những người ở lại với Ta và mặc dù nhận được Lời của Ta như một dòng nước trong vắt, 

họ vẫn cố chấp trong những khuynh hướng xấu của họ. Trong số này có những người bắt chước sự 

ghen tuông của Ca-in, khi họ cảm thấy rằng lễ vật của họ ít được Cha hài lòng hơn là do người khiêm 

nhường bắt chước Aben; họ kích động trái tim của họ với sự tức giận và sự ghen tị phơi bày thanh 

kiếm đôi của họ mà họ mang theo trong lưỡi, để gieo đau khổ giữa anh em của họ. Và sau khi để cho 

họ khóc nức nở hoặc gây ra cái chết của họ, họ tiếp cận Thánh địa của Ta, họ, nêu suy nghĩ của mình 

cho Ta và giả hình rằng họ yêu mến Ta.  

 

54. Tuy nhiên, Ta không từ chối những người này với lòng dạ bị chai cứng và sự hiểu biết; thay vào đó 

Ta gửi cho họ các bài kiểm tra tuyệt vời và cho phép họ cảm nhận sâu sắc Lời của Ta. Nếu họ đầu phục 

họ sẽ chiến thắng, nếu họ nổi loạn, họ sẽ lại bị thất bại và phải chờ một thời gian khác.  

 

55. Ta nói với các con về tất cả những điều này, để các con có thể được chuyển đổi thành những môn 

đệ tốt của Ta và có thể sở hữu một trí tuệ thực sự.   

 

56. Đừng tự hào về kiến thức của mình, vì này, Thánh Địa bí mật của Cha chỉ được mở ra cho người gõ 

cửa của Ngài với sự khiêm nhường.  

 

57. Nếu những người của khoa học di chuyển và biến đổi thế giới của các con, đã được truyền cảm 

hứng bởi tình yêu và sự công chính, thì họ đã phát hiện ra Ta đã dành bao nhiêu sự soi sáng cho khoa 

học của Kỷ Nguyên này và không phải là một chút mà họ đã thể hiện quá nhiều sự phù phiếm.   

 

58. Thành Sôđôm đã được biết như một người thông thái bởi sự phán xét của anh ta, sự tư vấn và 

những quyết định của anh ta đã mặc lấy với sự khôn ngoan, và tiếng tăm của anh ta đã đi qua các 

ranh giới của vương quốc của mình, vì thế đến tận những nước khác. 

 

59. Mặc dù là một vị vua, người đàn ông đó đã quz gối khiêm nhường trước Cha, cầu xin sự khôn 

ngoan, quyền lực và sự bảo vệ, nhận ra rằng anh ta chỉ là đầy tớ của Ta và trước mặt Ta, anh ta đã đặt 

vương trượng và vương miện của mình xuống. Nếu tất cả những người thông thái và các nhà bác học 

đã làm điều đó như vậy, thì kiến thức của họ sẽ tuyệt vời như thế nào, và có bao nhiêu giáo huấn của 

Thánh địa bí mật của Ta chưa được biết đến, được tiết lộ cho họ! 

 

60. Các con, Ôi, những người khiêm nhường, đã nhận được nhiều bài học chưa được tiết lộ cho các 

con bởi những kẻ thông thái hay khoa học.  

 

61. Mầu Nhiệm về sự sống lại của xác thịt đã được làm rõ bằng sự mặc khải về sự tái sinh của tinh 

thần. Hôm nay các con nhận ra rằng mục tiêu của luật tình yêu và công lý này là vì sự hoàn hảo của 

tinh thần, để nó sẽ không bao giờ bị mất, bởi vì nó sẽ luôn tìm thấy một cánh cửa mở như một cơ hội 

mà Chúa Cha ban cho, hướng đến sự cứu rỗi của nó. 

 

62. Phán xét của Ta cho mọi tinh thần, bởi lý do của luật này, là hoàn hảo và không thể thay đổi. 

 



63. Chỉ có Ta biết cách phán xét các con, vì mỗi số phận là không thể hiểu được đối với con người. Do 

đó, không ai bị kiểm duyệt hoặc bị phơi bày trước những người khác.  

 

64. Và sau khi đánh mất chính mình trong tội lỗi, từ rất nhiều cuộc đấu tranh và thăng trầm và nhiều 

người lang thang, các linh hồn sẽ đến trước mặt Ta đầy trí tuệ, thông qua kinh nghiệm của họ, được 

thanh tẩy bằng nỗi đau, được nâng cao bởi cuộc hành hương dài của họ, nhưng đơn sơ và vui mừng 

như trẻ con.  

 

65. Ôi! Dân của Ta, hãy chú { đến những thời khắc trước mắt các con và lắng nghe Lời Ta, vì đó là con 

đường. Hiểu và tuân thủ với nhiệm vụ của các con và chịu đựng sự đau khổ của mình với sự kiên 

nhẫn, vì không có con đường nào mà không có chướng ngại vật để đạt đến đỉnh cao của sự hoàn hảo. 

 

66. Ánh sáng của Lời Ta sẽ hợp nhất tất cả mọi người trong Kỷ Nguyên thứ ba này. Sự thật của Ta sẽ 

khai sáng mọi tâm trí, do đó loại bỏ sự khác biệt về tín ngưỡng và sự thờ phượng. 

 

67. Hôm nay, trong khi nhiều người yêu mến Ta trong Đức Ya-vê và coi thường Chúa Kitô, thì những 

người khác yêu mến Ta trong Đấng Kitô, mặc kệ Đức Ya-vê; trong khi một số người nhận ra sự tồn tại 

của Ta là Chúa Thánh Thần, những người khác tranh luận và tự chia rẽ vì Ba Ngôi Thiên Chúa của Ta.  

 

68. Bây giờ, Ta hỏi nhân loại này và những người hướng dẫn nó về mặt tâm linh: Tại  sao các con trôi 

dạt khỏi nhau, trong khi mọi người nhận ra Thiên Chúa thực sự? Nếu các con yêu mến Ta trong Đức 

Ya-vê, các con ở trong sự thật. Nếu các con yêu mến Ta qua Chúa Kitô, Ngài là Đường, Sự thật và Sự 

sống. Nếu các con yêu mến Ta như Chúa Thánh Thần, các con tiếp cận Ánh sáng. Các con chỉ có một 

Thiên Chúa, chỉ có một Cha. Không có ba Chúa tồn tại trong Thiên Chúa, mà chỉ có một Thần Linh, 

Người đã thể hiện chính Mình trong ba giai đoạn khác nhau cho loài người, và loài người trong sự nhỏ 

bé của nó, trong khi thâm nhập vào chiều sâu, tin rằng đã nhìn thấy ba người khi chỉ có một Thần Linh 

tồn tại . Do đó, khi các con nghe Danh của Đức Ya-vê, hãy nghĩ về Thiên Chúa là Cha và là Thẩm Phán. 

Khi các con nghĩ về Chúa Kitô, hãy xem nơi Ngài, Thiên Chúa là Thầy, là Tình yêu và khi các con cố gắng 

hiểu Chúa Thánh Thần bắt nguồn từ đâu, biết rằng không ai khác ngoài Thiên Chúa, biểu lộ sự khôn 

ngoan vô hạn của Ngài cho những môn đệ tiên tiến nhất.  

 

69. Nếu Ta đã tìm thấy loài người của thời cổ đại phát triển về mặt tâm linh, giống như hiện tại, Ta đã 

có thể thể hiện chính Mình, trước mặt nó như là Cha, là Thầy và là Chúa Thánh Thần, thì con người đã 

có thể không thấy ba Thần khi chỉ có một Thần . Tuy nhiên, họ đã không có khả năng diễn giải các giáo 

huấn của Ta, do đó họ đã tự nhầm lẫn và đi một con đường khác và tiếp tục tạo ra các vị thần có thể 

tiếp cận và quan trọng, theo trí tưởng tượng của họ. 

 

70. Khi con người hiểu và chấp nhận sự thật này, họ sẽ hối hận vì đã sống từ chối nhau vì một lỗi đã 

có thể tránh được với một chút tình yêu. 

 

71. Biết Luật, yêu sự công bình, thực hành tình yêu và bác ái, cho phép tinh thần của mình tự do 

thánh thiện nâng cao về phía biệt thự của nó, và các con sẽ yêu mến Ta. Các con có muốn một mô 



hình hoàn hảo như những gì các con nên làm và những gì các con  nên có để tiếp cận với Ta không? 

Hãy bắt chước Chúa Kitô, yêu mến Ta trong Ngài. Tìm kiếm Ta qua Ngài, đến với Ta qua những bước 

chân thiêng liêng của Ngài, nhưng đừng yêu mến Ta qua đời sống con người của Ngài hoặc trong hình 

ảnh của Ngài, hoặc thay thế việc thực hành những giáo huấn của Ta bằng các nghi thức và hình thức, 

vì các con sẽ  vĩnh viễn trong sự khác biệt của mình, trong sự ác cảm và trong sự cuồng tín của mình. 

 

72. Hãy yêu mến Ta trong Chúa Kitô, nhưng trong Thần khí của Ngài, trong Giáo Lý của Ngài và các con 

sẽ tuân theo Luật vĩnh cửu, bởi vì trong Chúa Kitô chứa đựng công lý, tình yêu và sự khôn ngoan, mà 

Ta đã biểu lộ cho nhân loại sự tồn tại và sự toàn năng của  Thần Khí của Ta. 

 

73. Nếu Chúa Kitô là Tình yêu, các con có tin rằng Ngài sẽ độc lập với Đức Ya-vê, nếu Ta là tình yêu?  

 

74. Nếu Chúa Thánh Thần là Trí tuệ, các con có tin rằng Ngài độc lập với Chúa Kitô khi Ta là Trí tuệ 

không? Các con có tin rằng, Ngôi Lời và Chúa Thánh Thần khác nhau không? 

 

75. Đủ để biết một điều gì đó về Lời mà Chúa Giêsu đã dạy cho loài người để các con hiểu rằng, chỉ có 

một Thiên Chúa tồn tại và sẽ chỉ là một mãi mãi. Đó là l{ do tại sao Ta đã nói qua Ngài: "Người biết 

Con là biết Cha, vì Người ở trong Ta và Ta ở trong Người". Sau đó, thông báo rằng, trong một lần khác, 

Ngài sẽ trở lại giữa loài người, Ngài đã không chỉ nói: "Ta sẽ trở lại", nhưng Ngài cũng đã hứa sẽ gửi 

Chúa Thánh Thần, Thần An Ủi, Thần Chân Lý. 

 

76. Tại sao Chúa Kitô phải đến tách biệt với Chúa Thánh Thần? Tình cờ, có phải Ngài sẽ không có trong 

Thần Khí của mình sự thật, ánh sáng và sự an ủi? 

 

77. Có ít người thật sự của Ta đã thâm nhập như thế nào! Và trong phần nhỏ mà họ đã thâm nhập, họ 

đã trở nên bối rối đến mức nào! Họ tin rằng đã đạt đến đỉnh cao của  sự thật, nhưng trong khi họ 

sống bằng sự thật để nói dối, giết chóc, để phá hủy hòa bình và từ chối lẫn nhau, mà nó là điều ngược 

lại với những gì mà Lời Ta dạy, con người sẽ không thể nói rằng họ đi theo con đường của sự thật. 

 

78. Ta đang gửi các thông điệp của Ta cho tất cả các con trong những khoảng thời gian này, thông 

điệp đã hứa với nhân loại qua đôi môi của Chúa Giêsu khi Ngài đã ở giữa loài người.   

 

79. Ta biết rằng ngay vào lúc đầu, Giáo Lý này sẽ bị đánh giá thấp, vì đã được truyền qua những người 

khiêm nhường và tội lỗi, như là giảng viên của Ta, nhưng sự thật rằng, bao hàm điều mặc khải này sẽ 

đốc xuất sự tôn trọng và sự dạy dỗ của nó sẽ được lắng nghe, vì bản chất của nó là sự hiện diện của 

Chúa Thánh Thần, Đấng An Ủi và Sự Thật đã được hứa ban.  

 

Bình An của Cha ở cùng các con! 

 

 



BTL V1 - 2/366 - Cuốn Sách về Sự Sống Thật - Những Giáo Huấn của Chúa Giêsu 

 

Đức Chúa phán: 
 
1. Ở đây Ta đang ở giữa các con trong lúc này, trong đó tinh thần của các con lắng nghe và cảm ơn Ta.  
 
2. Mỗi năm mới kế tiếp, nhân loại có tràn đầy hy vọng, nhưng cũng có những người sợ hãi. Tại sao các 
con sống trong sợ hãi của cuộc sống và của thời đại? Họ luôn luôn như vậy, các con là những người rồi 
sẽ qua đi. Hôm nay các con là trẻ em, ngày mai người lớn; hôm nay các con ở trên trái đất, ngày mai 
các con không còn ở đó; hôm nay các con được sinh ra và ngày mai các con chết đi.. 
 
3. Các con đang trong thời gian hoàn thành. Tinh thần của các con không phải chịu sự tồn tại của thể 
chất nữa; nó đã thâm nhập vào cõi vĩnh hằng. Các con là hạt nguyên tử của Thiên Tính của Ta. Ta là 
vĩnh cửu. Ta đã luôn tồn tại. Thần Linh không bao giờ già. Ta bất di bất dịch. Sự khởi đầu và kết thúc, 
Anpha và Omega. Các con đã xuất phát từ Ta, và do đó các con sẽ trở về với Ta.  
 
4. Chắc chắn, mỗi năm sắp tới là một mầu nhiệm đối với con người, nhưng thực sự Ta nói với các con 
rằng, đó là một bước tiến mới mà các con sẽ đi theo con đường tiến hóa của mình. 
 
5. Đừng sợ tương lai vì các con không hiểu nó, đừng hình dung nó bao trùm trong bóng tối, hãy nhớ 
rằng, Ta là thời gian và vĩnh cửu; tin rằng Ta đang ở trong tương lai.  
 
6. Các con, dân của Ta, biết điều gì đó sẽ đến, bởi vì Ta tiết lộ cho các con và trong số các con có 
những tiên tri, những người mà bởi Thánh Ý của Ta sẽ thâm nhập vào tương lai và đưa cho các con lời 
chứng của họ.  
 
7. Các con không có một chút ánh sáng nào cho sự nghi ngờ, các con không phải là người mù sợ vấp 
ngã trên đường đi.  
 
8. Ta đã chuẩn bị con đường để tất cả con người tìm thấy sự bình yên, Ta đã chỉ ra những con đường, 
nơi họ sẽ tìm thấy Ta trong tất cả sự thật của Ta.  
 
9. Ôi, nhân loại, người có Ta ở rất gần và các con không cảm thấy sự hiện diện của Ta! 
 
10. Ta đã tiết lộ cho các con bí mật của hòa bình đó là tình yêu dành cho nhau.  
 
11. Thời điểm sẽ đến khi hòa bình sẽ được con người mong muốn rất nhiều, họ sẽ tìm kiếm nó thông 
qua mọi phương tiện: trong các tôn giáo, trong khoa học và trong các học thuyết. Các tín đồ và những 
người tự xưng là vô thần và những người suy nghĩ tự do, tất cả sẽ đến cùng một nơi để tìm kiếm sự 
bình an đó, và khi họ tìm thấy nó, họ sẽ ở trước mặt Ta. 
 
12. Hiểu rằng, các con đang nghe Lời này bây giờ, nhưng các con sẽ không còn nghe thấy nó nữa. Sẽ 
không có trong năm nay khi biểu hiện này kết thúc, mà chỉ là thời gian được biểu thị bởi Chúc Thư của 
Ta: 1950.  
 
13. Ta nhắc nhở những người đã nghe Ta cách đây một thời gian, khi Ta nói: "Lời của Ta sẽ đi xuống từ 
đỉnh Núi mới và các con sẽ ở căn cứ của nó để nhận nó."   



 
14. Kể từ khi giảng viên đầu tiên mà Ta đã sử dụng bản thân mình cho biểu hiện này, Ta đã nói với các 
con rằng, sự giao tiếp thiêng liêng này bắt đầu vào năm 1866, và sẽ kết thúc vào năm 1950; và sau 
năm đó các con sẽ không còn là trẻ mồ côi nữa, vì các con sẽ cảm thấy sự hiện diện của Ta gần hơn, 
nếu các con biết cách chuẩn bị cho mình.  
 
15. Đây là ngày đầu tiên của năm 1941, do đó các con vẫn sẽ nghe Lời của Ta trong mười năm nữa. 
Đây sẽ là thời gian đủ để nhiều anh em của các con biết đến Giáo L{ này, để nhiều  người không tin có 
thể tin; và nhiều người không vâng lời sẽ phát sinh, bằng cách tuân thủ các huấn lịnh của Ta.    
 
16. Lời nói khiêm tốn và dịu dàng của Ta sẽ là lòng tốt cho sự đau khổ, và nó sẽ giống như sương và 
một loại nước hoa cho tất cả các linh hồn. Lời này sẽ giống như một sự nựng nịu cho tất cả mọi người, 
mặc dù nhiều người đã từ chối nó và thậm chí đã thèm thuồng trên sự vi phạm nó. 
 
17. Đừng nghĩ rằng quốc gia của các con (Mễ Tây Cơ) sẽ là dân duy nhất nhận được lợi ích tâm linh 
của Ta. Không, kể từ khi bắt đầu thời gian, Ta đã chuẩn bị một di sản cho mỗi một quốc gia trên thế 
giới.  
 
18. Sự thật của Ta sẽ một lần nữa thâm nhập vào tất cả các nơi ở như nó đã có trong Kỷ Nguyên thứ 
hai, khi Chúa Giêsu đã vào các đền thờ dành riêng cho việc thờ phượng Thiên Chúa, và đã bị ngạc 
nhiên với Lời của Ngài, với các kz mục, trưởng lão và tiến sĩ của luật. 
 
19. Ai sẽ bắt chước Ta trong những thời điểm này? Ai sẽ là người không sợ loài người?  Những người 
sẽ làm chứng cho sự thật với việc làm của họ. Trong sự thật, Ta nói rằng, bất cứ ai cống hiến hết mình 
để bày tỏ sự thật, giống như Thầy của mình, thậm chí sẽ không sợ cái chết. 
 
20. Đã đến lúc Lời của Ta phải nên được vang dội trong các đền thờ và nhà thờ, và tiếng vang của nó 
nên đến được với những người mạnh mẽ. Nhưng điều cần thiết là bất cứ ai tuyên truyền nó nên được 
thanh lọc và được làm sạch, để trở thành những sứ giả xứng đáng của nó, nhưng hãy xem xét rằng 
thời gian đã trôi qua và các con vẫn chưa có được sự chuẩn bị đó. 
 
21. Ta không đòi hỏi bất kz sự hy sinh nào, Ta chỉ muốn hành động của các con là tự phát và tình yêu 
của các con chân thành. Tuy nhiên, đừng quên Áp-ra-ham và tấm gương vâng  phục và phục tùng của 
ông ta, khi Chúa Cha đã yêu cầu mạng sống của con trai yêu dấu của ông, là Is-Aac. Ai trong số những 
người của Kỷ Nguyên này, những người yêu mến Ta, sẽ ủng hộ Ta với một ví dụ về sự vâng lời, tình 
yêu và đức tin như vậy? 
 
22. Các tông đồ của Ta đã rao giảng sự thật của Ta và khi con người đã lên án họ, họ đã không chạy 
trốn khỏi cái chết.  
 
23. Người sống theo sự thật, sẽ không có gì phải sợ. 
 
24. Con đường của các con, ôi, dân của Ta, đã được gieo bằng những tấm gương đẹp. 
 
25. Ánh sáng của cây Nến Thứ Sáu chiếu sáng những người trong thời kz này,  nhưng năm Ấn trước 
đó cũng đã truyền ánh sáng của chúng lên tất cả các linh hồn. 
 



26. Khi các con đã đến trước ánh sáng rạng rỡ này, một số người thuộc tâm linh và những người khác 
bằng xương bằng thịt, các con đã tự hỏi tại sao mình được gọi. Sau đó,  các con đã nghe thấy giọng 
nói đó nói với các con: "Ta là Con Chiên đã hy sinh vì tình yêu của Ta dành cho các con, và Ta đã đến 
để soi sáng tinh thần của các con để các con có thể yêu thương nhau và đến với Ta."   
 
27 Ta đến trong Thần Khí trong Kỷ Nguyên này. Ánh sáng của Ta chiếu xuống những người như lưỡi 
lửa, để họ có thể nói về Luật của Ta bằng tất cả các ngôn ngữ. 
 
28. 144.000 linh hồn được nhập thể và được tái sinh sẽ mở đường trong giai đoạn này. Họ sẽ là các 
tiền hô, các tiên tri và các sứ giả. Họ là những người đã được Ta đánh dấu để đi trước muôn người.   
 
29. Những người được chọn này sẽ được tiết lộ tên của bộ lạc mà họ đã thuộc về trong Kỷ Nguyên 
thứ nhất, để họ có thể nhận ra rằng từ đó họ đã cam kết với Thiên Chúa của họ và họ đã đi theo con 
đường của Cha một thời gian dài; nhưng trong thời kz này, tất cả các tên của các bộ lạc đã biến mất vì 
đó không phải là Chúa Đấng đã đặt ra ranh giới để chia rẽ con người. 
 
30. Khi trong năm 1950 cho lần cuối cùng, tia sáng của Ta đáp xuống qua người phát ngôn của Ta, mọi 
thứ sẽ được chuẩn bị cho thời gian trong tương lai; Nhưng cho đến khi thời gian đó trôi qua, Ta sẽ 
tiếp tục ban cho các con bài học của Ta, vì vậy cho đến lúc đó, hãy dâng nỗi buồn của các con cho Ta, 
nghỉ ngơi, và khi các con đã làm giảm nỗi đau của mình, khi các con đã lau khô nước mắt, hãy nâng 
cao tinh thần của mình, để cho sự dạy dỗ của Ta có thể ở trong đó..   
 
31. Ta không muốn có sự đói hay khát ở bất kz môn đệ nào của Ta, Ta muốn thấy các con hài lòng vì 
đã được nuôi dưỡng bởi bánh và rượu của tình yêu của Ta. Chỉ có như vậy, các con mới hoàn thành 
những việc làm xứng đáng với công đức thiêng liêng giữa nhân loại.  Hãy nhớ rằng mỗi ngày trôi qua, 
thời điểm khởi hành của Ta đến gần hơn và người không tận dụng thời gian giảng dạy này, sau này sẽ 
cảm thấy như một đứa trẻ mồ côi.  
 
32. Sự hiện diện của các con trước biểu hiện này không phải là tình cờ. Giọng nói của Ta triệu tập các 
con dọc theo con đường và hướng dẫn các con ở đây. Bây giờ các con biết rằng mình đã đến để nhận 
ra sứ mệnh mà mình phải hoàn thành trên Trái đất. Theo Lời Ta, các con đã nhận ra sự khởi đầu của 
mình là gì và cũng là mục tiêu cuối cùng của mình. Các con đã có sự mặc khải rằng, các con là một 
phần của một dân tộc đã nhận được manna của tinh thần trong ba Kỷ Nguyên. 
 
33. Nếu các con nghiên cứu tâm linh tất cả những gì đã xảy ra với dân Do Thái trong hai Kỷ Nguyên 
đầu tiên, các con sẽ thấy điều tương tự đang xảy ra với các con trong thời điểm hiện tại. 
 
34. Cuộc sống của những người đó, lịch sử của nó, tạo thành một bài học, một chuyện ngụ ngôn cho 
cả nhân loại; đó là một cuốn sách của sự giảng dạy, Luật mà Ta đã tiết lộ cho các con trên núi Sinai.  
 
35. Hôm nay cuốn sách đó được mở ra trước tinh thần của các con và các con thấy những giáo huấn 
mới phát ra từ nó; cho những gì các con đã không hiểu trong thời gian đó, hôm nay các con sẽ hiểu.  
 
36. Tinh thần của các con có thể gõ cửa thế giới bên kia để đòi hỏi sự khôn ngoan, khả năng tâm linh 
của mình cho phép các con tiếp cận gần Thầy để Ngài ban cho các con những giáo huấn mới có trong 
Thánh địa bí mật của Ngài.  
 



37. Ôi, dân của Ta: khi thấy các con du hành trên các con đường của thế giới, kéo theo những dây xích 
của sự khó khăn và bất toàn, Ta gửi cho các con Tình yêu của Ta để giúp các con theo tiến trình tiến 
hóa của mình.  
 
38. Các con đã đi bộ dọc theo một sa mạc và ở giữa nó Ta đã cho phép những cây thiên tuế phát triển 
để các con có thể có được nơi trú ẩn và nghỉ ngơi.  
 
39. Ta đã thực hiện một suối nước vô tận tuôn ra từ tảng đá khô cằn của trái tim các con để các con 
có thể uống và không bao giờ khát nữa. 
 
40. Hôm nay Ta sẽ không ban cho các con những cánh đồng trên thế giới để tu luyện; các con sẽ tìm 
thấy cánh đồng của mình trong trái tim của con người. Một số đã bắt đầu tu luyện, những người khác 
để hoàn thành việc gieo hạt của họ.  
 
41. Đừng để cha mẹ sử dụng việc thực hiện nghĩa vụ gia đình của họ như một cái cớ để không thể 
nghĩ đến việc làm tốt cho người khác. 
 
42. Đừng để con người nói với Ta rằng, họ cảm thấy không có khả năng giảng dạy Luật của Ta. Ta nói 
với tất cả các con rằng, trên con đường của các con có quá nhiều dịp để gieo hạt giống của Ta mà 
không lãng phí thời gian của các con hoặc coi thường các nghĩa vụ của mình. 
 
43. Phục vụ Ta và Ta sẽ phục vụ các con. 
 
44. Đừng nản lòng nếu gieo tình yêu cho con cái hoặc anh em của mình, các con gặt hái được nhiều 
thành quả. Các con nhận thức rõ về những gì Chúa Giêsu đã gieo trên thế giới và những gì Ngài đã gặt 
hái, nhưng Ngài đã nói với các con rằng những thành quả của mùa gặt đó sẽ không được tập hợp ở 
đây trên Trái đất, mà là trên Thiên Đàng khi  thời điểm thích hợp đã đến. Nhưng các con cũng có thể 
bắt chước Thầy của mình trong sự kiên nhẫn của Ngài, Ôi, các môn đệ, do đó, không tìm kiếm phần 
thưởng hay sự đền bù nào trên Trái đất, mà hãy mong đợi khoảnh khắc vui mừng ở thế giới bên kia. 
 
45. Hãy nhớ rằng Ta đã xuống để phán xét việc làm của các con và tiết lộ những ưu điểm và nhược 
điểm của các con. Ta đổ những Ân Sủng của Ta trên mọi linh hồn, Ta gửi các con đến một bài kiểm tra 
và Ta hỏi các con: Nếu các con sở hữu Luật của Ta từ đầu mà Ta đã gửi cho các con để theo dõi mọi 
người để chuyển đổi chúng thành Giáo Lý của Ta, tại sao các con không trình bày cho Ta với vụ thu 
hoạch của mình, bây giờ các con đã trở lại Trái đất trong thời chung cuộc? 
 
46. Ta đã đến trong Kỷ Nguyên này trong Thần Khí, và Ta yêu cầu các con hoàn thành giới Luật mà Ta 
đã muốn cho các con trong Kỷ Nguyên thứ hai, khi Ta đã ở giữa các con. Ta tìm kiếm tiếng vang của 
những Lời của Ta trong tinh thần của các con và ấn tượng về những bước chân của Ta trên con đường 
của các con, và Ta không tìm thấy chúng. Các con đã thực hành và dạy về tình yêu chưa? Bất chấp tất 
cả, các con có thể chuộc lại lỗi lầm của mình và bù đắp cho thời gian đã mất, vì Ta sẽ ban cho các con 
một cơ hội mới. Và các con không chỉ sẽ làm việc cho chính mình, mà còn vì hạnh phúc của anh em 
mình, những người sẽ đến để giao tiếp với Ta một cách hoàn hảo hơn trong những ngày yên bình mà 
chúng đang đến gần.  
 
47. Các con có trong Ta một vị Thầy không mệt mỏi và một Người Cha hoàn hảo, Người yêu thương và 
sửa chữa các con. Các con sẽ làm gì nếu Ta chỉ cấp cho các con các lợi ích để đổi lấy việc tuân thủ 
nghiêm ngặt Luật của Ta? 



 
48. Khi Ta nói với các con như vậy, các con khóc thầm vì lỗi lầm của mình và các con tìm kiếm một lời 
đề nghị vừa lòng: các con trình bày cho Ta những đứa trẻ được chúc phúc và hỏi Ta rằng, qua sự ngây 
thơ của chúng, Ta tha thứ cho tội lỗi của các con và Ta sẽ đáp lại các con: nếu các con có thể nuôi 
dưỡng trái tim của chúng và bảo tồn nó trong đức hạnh, Ta sẽ chấp nhận sự dâng hiến của các con.  
 
49. Ta không muốn phán xét các con nghiêm khắc, thay vào đó Ta chuẩn bị cho các con vào một thời 
điểm thích hợp để nâng cao tinh thần của các con, để các con có thể làm việc và nuôi dưỡng bản thân 
bằng Lời của Ta. Trong đó, các con sẽ được chứng kiến những thử thách lớn, các yếu tố đã được giải 
phóng, và nhiều thành phố sẽ bị tàn phá  bởi những xáo trộn lớn và chỉ nhờ sự can thiệp của tình yêu 
của Thiên Chúa, được đại diện bởi Maria, họ sẽ được dung thứ. 
 
50. Các con sẽ thấy nhiều người đến với quốc gia này (Mễ Tây Cơ) để tìm kiếm các dấu hiệu và bằng 
chứng thiêng liêng và Ta sẽ chào đón họ, Ta sẽ xóa khỏi tâm trí họ mọi lời giải thích sai lầm về Lời của 
Ta và Ta sẽ chứng minh sự thật cho họ. Và họ sẽ phục tùng tình yêu của Ta.  
 
51. Này, Maria, Mẹ yêu dấu của các con, đang chờ đợi sự vâng lời của các con. Cô ấy hiểu rằng Thần 
Khí của Ta buồn vì sự không hoàn hảo của con người, và cô ấy tiếp cận để truyền cảm hứng cho các 
con trong sự công bình và đấu tranh để cho phép các con đạt được sự bình an hoàn hảo.   
 
52. Trong những thời điểm này, trong khi nhân loại khóc lóc và thanh tẩy chính mình, các con sẽ được 
chuẩn bị bằng Lời của Ta để truyền đạt sự thoải mái và bình an đến trái tim của con người. Sự Đau 
khổ sẽ giống như một cây thập giá, trong đó tinh thần sẽ được thanh luyện để xứng đáng với Ta. Tất 
cả đã nhận được sức mạnh của Ta và trong các bài kiểm tra lớn nhất, họ sẽ đi ra phía trước. 
 
53. Ta nhận được sự tuân thủ của các con trong một năm như Ta đã nhận được sự tuân thủ của tất cả 
mọi người. Ta chúc lành cho những { định cao cả của các con, và mỗi hạt giống chưa được gieo trồng 
đúng cách, Ta sẽ lưu trữ trong các con để các con có thể đưa nó đến điểm hoàn hảo. Có thể các con 
biết cách nhận ra điều gì làm Ta hài lòng để các con luôn sống tuân thủ Luật của Ta.  
 
54. Đừng thề cách sai lầm, đừng phát âm Danh của Ta nếu các con đã chưa chuẩn bị. Hãy tự trang 
nghiêm để các con có thể được công nhận và tấm gương của các con sẽ mời các anh em đi theo Ta, và 
Ta có thể nói với họ: Ôi, các môn đệ, những người khiêm nhường đến những ngôi nhà cầu nguyện này 
đều được chào đón. Các con đã đi vào như những con chiên được dẫn đến chuồng, được hướng dẫn 
bởi tiếng nói của người chăn chiên của chúng.  
 
55. Anh ta, người đi dọc theo con đường này, được đầu tư với thiện chí, sẽ không bao giờ cảm thấy 
mệt mỏi. 
 
56. Nếu có bất kz chướng ngại vật nào trên đường đi, Ta đã cung cấp vũ khí để anh ta tự vệ chính 
mình, không phải vũ khí hủy diệt để làm tổn thương anh em, nhưng việc cầu nguyện, làm các con 
mạnh mẽ và bất khả chiến bại.  
 
57. Ta là định mệnh của các con, và do đó nếu các con tuân thủ Luật của Ta, tất cả các con sẽ trở về 
với Ta, nhưng điều cần thiết là các con phải thiết lập các phương tiện để tiến lên theo con đường tiến 
hóa của mình.  
 



58. Làm cho lời của các con thành Lời của Ta, đó là di sản của các con, thừa nhận sức mạnh của nó. 
Người sở hữu nó, sẽ có khả năng cứu một khu vực giữa một thử nghiệm.   
 
59. Nó đã được viết, "Trái đất phải bị rung chuyển từ cực này sang cực khác", và nếu cần thiết là trong 
những ngày của bóng tối, sẽ có những người đầy niềm tin sẽ giống như những ngọn đuốc sẽ soi sáng 
con đường cho những người còn lại. 
 
60. Không phải thánh ý của Ta rằng những người này, người mà Ta đã đến để đánh thức trong thời kz 
này lại chìm vào giấc ngủ sâu, vì tiếng khóc đau khổ của loài người sẽ đánh thức họ, và khi họ nổi lên 
trong sự hoang mang để truyền đi niềm hy vọng cho đồng loại - con người, họ sẽ nhận ra rằng những 
người này không còn trên Trái đất, nhưng đã ở bên kia thế giới.  
 
61. Ai trong các con, sau khi nghe tiếng khóc của sự hoang mang, thống khổ và đau khổ của loài 
người, sẽ muốn quay lưng lại và chạy trốn, mất niềm tin vào sức mạnh mà  việc thực hành Lời của Ta 
ban cho các con để làm gì đó cho họ? Có phải các con đã không tin vào Lời của Ta khi Ta đã tuyên bố 
rằng, trong những giây phút khó khăn của các con, chính Ta sẽ là người nói qua đôi môi của các con và 
thể hiện sức mạnh của Ta thông qua hành động của các con sao? 
 
62. Người hay nghi ngờ sẽ thiếu đức hạnh và cũng thiếu thốn, là người không có gì để tặng cho những 
người yêu cầu mình.  
 
63. Đây là Kỷ Nguyên thứ ba, trong đó tinh thần của các con có { nghĩa rằng nó sẽ nhận được từ Cha 
những món quà và khả năng cần thiết, rất cần thiết để chiến thắng chủ nghĩa duy vật và trị vì sự 
ngoan cố, nhưng thật ra Ta nói rằng, những món quà này đã tồn tại trong tinh thần của các con ngay 
từ đầu.  
 
64. Một số người đã đến trước mặt Ta, mệt mỏi vì bệnh tật và những người khác yêu cầu bằng chứng 
để tin vào sự hiện diện của Ta. Những người đầu tiên đã nhận ra rằng để được làm sạch trước mặt Ta, 
việc thanh lọc của họ là cần thiết. Những người này đã và đang theo Ta. 
 
65. Nhóm thứ hai, sau khi nhận được những gì họ đang tìm kiếm, đã rời đi, không cho Ta lời nào quan 
trọng, không quan tâm đến việc họ ở đâu và đã ở trước mặt ai.   
 
66. Và những người khác đã đến chắc chắn chỉ tìm kiếm lợi ích vật chất dọc theo con đường này, khi 
tìm thấy chính mình trước bữa tiệc này được cung cấp sự nuôi dưỡng tinh thần, đã cảm thấy thất 
vọng và họ cũng đã rời đi để tìm kiếm con đường tốt hơn. Những người này sẽ mất một thời gian dài 
để nhận ra rằng "vương quốc của tinh thần không thuộc về thế giới này".  
 
67. Tuy nhiên Ta chào đón mọi người. Chưa có ai đã bị từ chối một lối vào khi gõ cửa nhà của Ta. Ta 
nói điều này, vì sẽ có ai đó cũng sẽ gõ cửa nhà các con và chính Ta sẽ là người khiêm tốn gõ cửa như 
kẻ túng thiếu làm.  
 
68. Các con hỏi: ‘Thưa Thầy, làm thế nào Ngài có thể thể hiện mình là kẻ túng thiếu, bên ngoài cánh 
cửa của chúng con?’ Và Ta nói với các con: Đừng ngạc nhiên hay nghĩ rằng điều đó là không thể, Ta sẽ 
bí mật đến trong trái tim của những người nghèo khổ,  những kẻ bệnh hoạn, những kẻ chiến bại và 
đau khổ, gõ cửa sự rộng rãi của các con, và Ta  sẽ nói với các con: “Hãy làm dịu tâm trí và tinh thần 
của mình, để hưởng lợi từ sự dạy dỗ mà Ta đã tiết lộ cho các con.”  
 



69. Đây là thời gian mà các con sẽ học cách thực hành, giải thích và sống Giáo Lý của Ta mà các con đã 
nhận được trong những ngôi nhà cầu nguyện này và ngày mai các con sẽ phát sinh để lan truyền trong 
nhân loại.   
 
70. Trong Lời của Ta, Ta nói với tất cả con cái của Ta, cho dù họ có mặt hay vắng mặt trong biểu hiện 
này, cho dù họ có ở Trái đất hay họ sẽ đến trong tương lai. Có thể mỗi người lấy từ nó theo nhu cầu 
của mình.  
 
71. Trong thời kz này, Giáo Lý này sẽ là ánh sáng dẫn dắt loài người đi theo con đường chân lý, bởi vì 
con người đã nhắm mắt trước ánh sáng này, và sự thật Ta nói với các con: Người mù không thể 
hướng dẫn người mù mà không vấp ngã hoặc rơi vào hố sâu.  
 
72. Thần Chân Lý nằm trong mỗi bài học của Ta. Tận dụng giai đoạn giao tiếp này của Ta, bảo vệ an 
toàn Lời Ta và các con sẽ không bao giờ bị khinh miệt. 
 
73. Tình yêu của Ta sẽ chiến thắng sự cứng lòng của các con. Cánh cửa cứu rỗi vẫn mở như trong Kỷ 
Nguyên thứ hai; đến và thông qua nó đi vào con đường, sẽ hướng dẫn tinh thần của các con về miền 
đất hứa.   
 
74. Lá của cây không di chuyển mà không có Thánh Ý của Ta! Nếu Ta đã đến để giao tiếp với các con, 
đó là Thánh Ý của Ta để làm như vậy, và trong sự sâu sắc của nó, các thiết kế rất cao của Ta tồn tại 
cho mỗi người và cho Vũ Trụ.   
 
75. Trong thời kz này, con người thanh luyện bản thân qua đau khổ lớn và từ nhân loại tội lỗi này của 
ngày hôm nay, ngày mai sẽ xuất hiện các thế hệ sẽ giao tiếp từ tinh thần đến Thần Khí với Thiên Tính 
của Ta. 
 
76. Những người đạt đến thời kz đó sẽ ngạc nhiên về sự vĩ đại của Công Việc của Ta và sự hoàn thành 
Lời của Ta. Sau đó, họ sẽ nhìn thấy trẻ em dạy dỗ, truyền giáo và làm chứng thay cho Ta bằng tâm linh 
thực sự, cả thanh niên và người lớn để lại cho họ những niềm vui và thú vui trần tục để cống hiến cho 
việc thực hành Giáo Lý của Ta và  tuyên bố rằng, thời kz họ sống đã được công bố bởi các tiên tri. 
 
77. Trước những ví dụ như vậy, những người ngày nay đã nghe Lời Ta với sự thờ ơ và hoài nghi sẽ 
cảm thấy xấu hổ. 
 
78. Họ sẽ không nghe Lời của Ta thông qua sự khoa trương của nhân loại tội lỗi và không hoàn hảo, 
nhưng họ sẽ lắng nghe tiếng nói của Chúa trong lương tâm của họ. 
 
79. Các con là người lắng nghe Ta, có đặc quyền lắng nghe Ta bằng phương tiện giao tiếp này, mặc dù 
rất cao, nhưng không phải là hoàn hảo nhất. Mười năm vẫn còn, và để ngày mai các con sẽ không đau 
buồn vì đã đánh mất thời gian, hãy tận dụng nó, vì sau đó, một khoảng thời gian cao hơn sẽ bắt đầu 
cho những người này.   
 
80. Nếu các con không bảo vệ Lời này ngày hôm nay, sau đó, khi biểu hiện này kết thúc, các con sẽ 
đến thăm những ngôi nhà cầu nguyện này với nỗi đau khổ để cầu xin Cha nói với các con, để quay lại 
giao tiếp qua một giảng viên của con người, nhưng điều đó sẽ không xảy ra lần nữa. Các con sẽ quan 
sát rằng những người là giảng viên của Ta cho biểu hiện này sẽ giữ im lặng và lời khuyên duy nhất của 
họ là các con hãy tự nâng cao tinh thần của mình.  



 
81. Đó là Thánh Ý của Ta, rằng các con không vi phạm huấn lịnh của Ta. Ta không muốn rằng khi các 
con tiếp cận Ta, Ta sẽ không phải nói: "Rời khỏi Ta, vì Ta không biết ngươi", nếu không, tinh thần của 
các con sẽ chịu đựng một sự bồi thường khó khăn.   
 
82. Ta nói với các con về những bài học tâm linh trong tầm hiểu biết của các con, nhưng vẫn có một số 
người nghi ngờ Lời của Ta. Điều gì sẽ xảy ra, nếu Ta nói về những biểu hiện của Thiên Chúa, hoặc nếu 
Ta mô tả sự vĩnh cửu? Sau đó, các con sẽ hỏi Ta: ‘Thầy đang nói gì vậy, mà chúng con không hiểu?’  
 
83. Ta giao phó các tiên tri mới của Ta cho các con, những người sẽ thấy trước điều gì đó ở bên kia thế 
giới. Họ sẽ cung cấp cho các con lời chứng của họ về những giáo huấn tâm linh này và họ sẽ dự đoán 
những sự kiện sẽ đến.  
 
84. Đây là bài học của Ta, Ôi, các môn đệ, Ta sẽ không kéo dài nó để các con không trở nên mệt mỏi 
và phải lặp lại nó trong một dịp khác. Nhưng nếu các con muốn được hưởng lợi từ  những giáo huấn 
của Ta, hãy chuộc lỗi và chấm dứt mọi tội lỗi hoặc nết xấu.   
 
85. Sau đó, các con sẽ nhận ra rằng lòng tự cao, đạo đức giả, sự phù phiếm và chủ nghĩa duy vật sẽ 
dần biến mất khỏi trái tim các con; Mặt khác, các con sẽ bắt đầu theo một dòng chảy bác ái thực sự, 
một dòng chảy không yêu cầu bất kz phần thưởng nào. 
 
86. Các con sẽ bị xúc phạm và bị kinhngạc khi không quay lại với cú đánh đó, như  các con đã làm 
trong quá khứ. Sau đó, các con sẽ tự nâng mình về phía Thầy, với lòng biết ơn, các con sẽ nói với Ta: 
"Lạy Chúa, chỉ có Ngài mới có thể dạy chúng con những bài học này và ban cho chúng con sức mạnh 
trong những thử thách này." 
 
87. Ta là Cây Nho thực sự và các con là cành, do đó, truyền đạt cùng loại trái mà Ta đã ban cho các 
con.  
 
Bình An của Ta ở cùng các con! 
 

 

BTL V1 - 3/366 - Cuốn Sách về Sự Sống Thật - Những Giáo Huấn của Chúa Giêsu 

 

Đức Chúa phán: 

 

1.Nầy, bánh của sự sống đời đời; đã qua một thời gian dài kể từ khi các con đã có một hương vị của 

nó. 

 

2. Trong một khoảng thời gian dài các con đã chờ đợi Ta và khi các con ít mong đợi nhất, một ánh 

sáng chiếu rọi vào bầu trời; Khi các con hỏi nó đã đến từ đâu và nó đã biểu thị điều gì, có người đã trả 

lời: đó là Ê-lia, người đã đến để chuẩn bị cho loài người, để làm cho nó xứng đáng được giao tiếp với 

Thầy.    

 



3. Giống như một người chăn chiên tập hợp và đếm chiên của mình và vội vã tìm kiếm con thất lạc để 

trình bày một đàn hoàn chỉnh cho Chủ của mình, vì vậy Ê-lia đã yêu thương và hướng dẫn các con về 

chuồng và sự ấm áp của nó.  

 

4. Khi Ta thấy các con trong trạng thái sẵn sàng đó, Ta đã tặng các con Bánh của Ta mà các con đang 

được nuôi dưỡng mãi mãi.  

 

5. Bất cứ ai đã thực sự nếm thử bánh này đã thưởng thức và nếm sự bình an của Ta. 

 

6. Và sự nuôi dưỡng này, đó là Lời thánh của Ta, phát ra từ đôi môi của một con người, như một biểu 

hiện nữa, cho thấy Thiên Chúa thực sự sống trong lương tâm của con người. 

 

7. Tại sao Ta nên tước đi niềm hạnh phúc khi cảm nhận Thần Khí của Ta trong các con? 

 

8. Bất cứ ai có sự bình an và đức hạnh trong lòng sẽ cảm nhận được sự hiện diện của Ta trong chính 

anh ta, mặc dù Ta ở trong tất cả các linh hồn bất kể họ đã phạm tội bao nhiêu. Người đã từng không 

bao giờ chết và người sống mang Ta trong lòng, vì Ta là Sự Sống. 

 

9. Có những ràng buộc giữa Thiên Chúa và dân của Ngài sẽ không bao giờ bị phá vỡ, nhưng nếu con 

người cảm thấy bị cô lập với Cha trên trời, thì đó là do họ không có tâm linh hoặc thiếu đức tin. 

 

10. Cũng không phải cái chết hay sự thiếu tình yêu sẽ phá hủy mối liên kết đó kết hợp các con với Ta. 

 

11. Không ai có thể thoát khỏi sự hiện diện của Ta; không tồn tại một nơi hoặc nhà ở nơi các con có 

thể ẩn giấu mình khỏi Ta, bởi vì bất cứ nơi nào các con đi Ta đều ở bên các con, và bất cứ nơi nào các 

con ở, các con đều ở trong Ta.  

 

12. Đừng hài lòng khi biết tất cả những điều này, điều cần thiết là các con cảm thấy Ta và theo cách 

đó cho phép Ta thể hiện bản thân mình thông qua những việc làm của các con. 

 

13. Suy ngẫm: nếu Ta ở trong các con, các con đã đưa Ta đi đâu mỗi khi các con phạm tội? 

 

14. Ta nói theo cách này, vì Ta sẽ loại bỏ đống tro tàn tồn tại trong lòng các con cho đến khi Ta tìm 

thấy trong đó một tia sáng.   

 

15. Ta ban cho các con sức mạnh để các con có thể vượt qua mọi thử thách.  

 

16. Ta quan sát cách những người thân yêu của các con phá vỡ cuộc sống của các con và đưa các con 

đến nhiều bài kiểm tra; trở ngại lớn nhất đối với một số người để theo Ta là cha mẹ của họ, trong khi 

đối với những người khác, đó là con cái của họ.  

 



17. Nhiều người đã đến trước biểu hiện này trong trạng thái rơi nước mắt, nhận thức rõ rằng để nghe 

thấy Ta, họ phải rời khỏi nhà của họ trong xung đột. Và tuy nhiên, họ đã khăng khăng muốn nghe Ta. 

 

18. Có bao nhiêu nước mắt, những lời cầu nguyện và bao nhiêu sự kiên nhẫn đã được những người 

này thể hiện với hy vọng những người khác hiểu được sự thật này! 

 

19. Có những người bị buộc phải rời khỏi nhà, tìm kiếm sự tự do để nghe Lời Ta; một số người đã bị 

buộc phải rời khỏi cộng đồng của họ để không bị cha mẹ hoặc bạn bè tiếp xúc, trong khi những người 

khác bị mất phương tiện hỗ trợ và bị chế giễu và gọi là  phù thủy. Vẫn còn những người khác bị từ 

chối bánh mì hàng ngày của họ. 

 

20. Khi các con đau khổ theo cách đó để theo Ta, tại sao Ta không tiếp nhận các con với sự dịu dàng 

hoặc lan truyền một số thực thể sẽ nhân cách hóa thế lực đó; Hãy nhớ rằng đối với mỗi cám dỗ, có 

một đức tính trong tinh thần của các con để chống lại điều ác. 

 

21. Chúa Kitô, từ lúc đó đã dạy các con một sự tha thứ hoàn hảo được phát ra từ tình yêu, hôm nay Ta 

đến trong Thần Khí, nhưng giáo huấn của Ta vẫn vậy.  

 

22. Hãy vui mừng khi các con có trong Thầy của mình mô hình hoàn hảo. Thực sự Ta nói với các con, 

rằng không phải trước hay sau Chúa Kitô, các con đã có một ví dụ như thế mà Ngài đã ban cho các 

con. 

 

23. Thầy của các con có hoàn hảo không nếu môn đệ của Ngài siêu việt Ngài trong sự khôn ngoan? 

Không. 

 

24. Tinh thần của các con cuối cùng sẽ tuyệt vời, nhưng không bao giờ lớn hơn Chúa của mình; Độ cao 

tâm linh của các con càng lớn, các con sẽ càng nhìn thấy Chúa rõ ràng hơn và mạnh hơn.  

 

25. Kẻ kiêu ngạo cuối cùng sẽ gục ngã bởi chính mình, vì anh ta tin rằng sẽ chiến đấu vì chính nghĩa 

của mình, trong thực tế, anh ta đấu tranh chống lại chính mình. 

 

26. Sự kiêu ngạo là nguồn gốc của nhiều tệ nạn và đau khổ trong dân Chúa. 

 

27. Kể từ khi kẻ đã bất tuân đầu tiên xuất hiện trước Luật Ta, anh ta đã phải chịu bao nhiêu đau khổ 

và bao nhiêu bóng tối mà anh ta đã để lại! Kể từ đó, điều ác tồn tại như một thế lực vô hình. Ta đã 

cho phép thế lực đó tồn tại chỉ để kiểm tra các con và để cho chính các con muốn tiêu diệt nó.  

 

28. Tuy nhiên, đừng đổ lỗi cho lỗi lầm và sự sụp đổ của mình đối với một thực thể nào đó sẽ nhân 

cách hóa thế lực đó; Hãy nhớ rằng đối với mỗi cám dỗ, có một đức tính trong tinh thần của các con để 

chống lại điều ác. 

 



29. Hiểu và phân tích khoảnh khắc mà các con sống. Ta đã thông báo trong Kỷ Nguyên thứ hai rằng Ta 

sẽ trở lại, và Ta đã nói với các con điều gì sẽ là dấu hiệu của Ta sắp tới. Ta muốn nhân loại hiểu rằng 

những dấu hiệu này đã xuất hiện. 

 

30. Nếu Ta nói rằng Ta sẽ đến, đó là vì Ta có nhiều điều để tiết lộ và trong khoảng thời gian đó Ta vẫn 

không thể tiết lộ điều đó, vì các con sẽ không hiểu điều đó. 

 

31. Hôm nay Ta đến với Thần Khí và Ta thực sự nói với các con: Có một số người tin rằng, trong những 

lần đầu tiên Ta đã gần gũi với các con hơn ngày hôm nay: Họ đã phán đoán không chính xác, trong 

mỗi lần, Ta đến gần hơn . Hãy nhớ rằng trong Kỷ Nguyên đầu tiên,  Ta đã bước xuống một đỉnh núi, và 

từ đó Ta đã truyền đạt Luật của Ta được khắc trên tảng đá; trong Kỷ Nguyên thứ hai, Ta đã rời khỏi 

đỉnh núi để xuống thung lũng của các con, đã trở thành Con Người để sống giữa các con; và trong giai 

đoạn này để được gần hơn, Ta đã đặt nơi ở của Ta trong lòng các con để thể hiện bản thân mình ở đó 

và nói chuyện với nhân loại từ bên trong.  

 

32. Có một số người hoài nghi, mặc dù nghe những Lời dạy này, và từ những người không tin này, 

nhiều người cuối cùng sẽ tin, trong khi những người khác sẽ vẫn nghi ngờ. Tuy nhiên, năm 1950 sẽ 

đến, và họ sẽ cảm thấy sự lạnh lẽo nào trong tinh thần của họ, và họ sẽ được kiểm tra như thế nào 

bởi những cơn gió bão, vì sau đó sẽ có một khởi đầu của những phiền não và các thử thách lớn trong 

nhân loại! 

 

33. Sau khi Ta đã ra đi vào năm 1950, Trái đất sẽ rung chuyển, và tiếng kêu của loài người sẽ chạm tới 

trời và tất cả những điều này sẽ tương ứng với sự mù mờ và nhiễu loạn xảy ra ở Giêrusalem vào ngày 

Con Thiên Chúa bị đóng đinh. 

 

34. Đối với nhiều người, thời kz đó sẽ là một trong những sự phục sinh. Những linh hồn đã sa ngã 

trong bóng tối sẽ trỗi dậy một cuộc sống giác ngộ. 

 

35. Kỷ Nguyên này đã được tiên báo. Nó đã được viết rằng Ta sẽ trở lại. Nhưng hãy chú { rằng, trong 

khi lắng nghe sự dạy dỗ của Ta, qua nhựa thơm của Ta về vết thương của các con? Đừng phàn nàn về 

bất cứ ai hoặc buộc tội bất kz ai trong anh em mình; hãy để cho Ta, vì thực sự Ta nói với các con: 

Những người có thể làm tổn thương các con nhiều nhất sẽ là người ăn năn và khiêm tốn nhất trước 

mặt Ta khi họ yêu cầu nhựa thơm chữa lành và sự tha thứ. Sau đó, họ sẽ nói với Ta: ‘Lạy Chúa, xin tha 

thứ cho con, con đã đau lòng biết bao!’ Một người khác sẽ nói: ‘Thưa Thầy, con đã từ chối người phối 

ngẫu của con vì anh ta đã đi theo Ngài và con đã trừng phạt anh ta bằng cách đã rút lui khỏi anh ta để 

chiếm một chiếc giường riêng, vì con đã đánh giá anh ta là người có đầy bóng tối.’ Họ sẽ yêu cầu sự 

tha thứ của Ta, họ sẽ thú nhận lỗi lầm của mình và nhận ra rằng, nhiều lần họ đã nhận được lợi ích 

thông qua những người mà họ đã từ chối. Vì vậy, Ta sẽ nói với họ: Trong khi các con nghĩ làm thế nào 

để làm cho cuộc sống của những người lao động của Ta không thể chịu đựng được, họ im lặng và  ẩn 

dật cầu nguyện cho các con. Nhưng thực sự Ta nói với các con, hỡi các môn đệ, những người được Ta 

tha thứ, các con có tha thứ cho họ bằng sự chân thành không? 

 



36. Trước sự thờ ơ và cứng lòng của con người trước Lời của Ta, Ta đã phải thực hiện những chiến 

công mà các con gọi là phép lạ để đánh thức niềm tin vào một số người và thu hút sự chú ý của người 

khác.  

 

37. Hôm nay một, ngày mai một người khác, họ đang tập trung quanh Lời của Ta; Đó là trên họ mà Ta 

đã đánh dấu một cách tượng trưng trên trán của họ. Đó là dấu ấn thiêng liêng mà họ mang theo trong 

tinh thần, do đó Ta đã đặt tên cho họ là những người lao động trong Lãnh Địa của Ta. 

 

38. Đối với những điều này, sẽ không cần đến những cuốn sách của khoa học, triết học hay học thuyết 

để giảng dạy; ánh sáng của Chúa Thánh Thần của Ta sẽ ở trong các năng khiếu của họ và cuốn sách 

duy nhất của họ sẽ là Lời của Ta. 

 

39. Phúc cho những người có đức tin và ở lại với Ta, vì họ đã rất vui mừng với sự hòa hợp thiêng liêng 

của các giáo huấn của Ta. 

 

40. Trở thành dân của Chúa khiến các con xứng đáng với ân sủng này, nhưng công trạng của các con 

vẫn còn khan hiếm. Ta đã không suy ngẫm về nhược điểm của các con, vì đã có một lớp phủ đã che 

giấu chúng, và cái áo choàng nhân từ đó thuộc về ai? Nó thuộc về Maria, người mẹ yêu dấu của các 

con, người luôn cảnh giác với từng đứa con của mình. 

 

41. Các con được phép cư trú trên Trái đất trong Kỷ Nguyên thứ ba, sẽ được hoàn hảo, mà đã được Ê-

lia mở ra, thể hiện tinh thần của ông ấy thông qua một giảng viên của con người, và ông ấy cũng tuyên 

bố sự giao tiếp của Ta bằng cách tương tự. 

 

42. Tuy nhiên, giai đoạn chuẩn bị này bằng phương tiện của các giảng viên của nhân loại đã gần kết 

thúc; Chẳng bao lâu, Lời của Ta sẽ không được nghe trong những ngôi nhà cầu nguyện này và những 

người không giữ gìn nó trong lòng sẽ cảm thấy như trẻ mồ côi, và sẽ có một số người tin rằng Chúa ở 

xa họ, sau đó sẽ đi tìm tôn giáo để tìm kiếm Ta.  

 

43. Mặt khác, những người đã học giới Luật thiêng liêng của Ta sẽ là những người mạnh mẽ trong Kỷ 

Nguyên thứ ba này, bởi vì con đường sẽ rõ ràng hơn đối với họ. 

 

44. Ta đã đặt tên cho thời kz này là Kỷ Nguyên của ánh sáng, và kìa, dân của Ta, các quốc gia trên thế 

giới liên quan đến các cuộc chiến tranh tàn khốc, đẫm máu. 

 

45. Các con, người được Ta gọi là con cái của ánh sáng, cầu nguyện cho anh em của mình, trông 

chừng tất cả mọi người để ánh sáng đó đến được với linh hồn của họ và ngày mai họ sẽ đi theo con 

đường của lề Luật của Ta. 

 

46. Khi nào thì con người sẽ trở thành môn đệ đích thực của Chúa Kitô? 1, là qua Chúa Giêsu, đã luôn 

dạy các con sự vâng lời, khiêm nhường và bác ái: Nhìn vào con đường đúng đắn! 

 



47. Ta đã tuyên bố sự xuất hiện của vô số người tiến hành từ các quốc gia khác trên Trái đất. Động cơ 

vật chất rõ ràng sẽ đưa họ đến quốc gia này, nhưng sâu bên dưới nó sẽ nhận được "tin tốt lành" của 

Lời mà Ta đã ban cho các con trong giai đoạn này.  

 

48. Nhưng suy ngẫm cách nghiêm túc về nhiệm vụ này. Những gì các con sẽ truyền đạt, dạy hoặc làm 

chứng cho nhân loại nếu các con chưa chuẩn bị cho mình hoặc con cái của mình? 

 

49. Suy ngẫm về trách nhiệm của các con để sự háo hức nhận thức về Giáo Lý của Ta được cải thiện, 

và khi khoảnh khắc đó đến, khi ai đó gõ cửa nhà các con, các con sẽ sẵn sàng cung cấp cho họ sự nuôi 

dưỡng thiêng liêng, bằng suy nghĩ, lời nói và hành động của mình. 

 

50. Có niềm tin qui phục chính mình với Ta và rồi Ta sẽ nói qua miệng các con. 

 

51. Ta cũng có thể tiết lộ rằng, từ những bậc cha mẹ biết cách nâng cao và tâm linh hóa cuộc sống của 

họ, Ta sẽ cho phép những đứa trẻ được sinh ra sẽ mang lại sức khỏe và sức mạnh cho cơ thể của 

chúng, và một thông điệp về sự khôn ngoan trong tinh thần của chúng. 

 

52. Trong ngôi nhà cầu nguyện này, nơi các con tụ tập để lắng nghe Ta, các con sẽ tìm thấy sự an ủi 

cho sự đau khổ và lòng can đảm của mình để đối mặt với tất cả các thử thách sắp tới; nhưng khi tinh 

thần của các con tự nâng cao, nó cho Ta thấy hạt giống mà nó đang thu thập từ công việc của nó.  

 

53. Thực sự Ta nói với các con rằng, tinh thần sẽ không bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi làm việc trong 

Lãnh Địa của Ta, do đó, một nơi an nghỉ trong một ngôi mộ không dành cho nó, vì ngay cả sau khi cái 

chết của nó, nó sẽ tiếp tục hoạt động hướng đến độ cao và sự hoàn hảo của nó.   

 

54. Nếu Lời của Ta đến để soi sáng con đường đấu tranh tâm linh của các con trên Trái đất, thì các con 

sẽ tìm thấy một ánh sáng lớn hơn ở bên kia thế giới khi các con tiếp tục cuộc hành trình của mình 

hướng đến Đấng Tạo Hóa.  

 

55. Ánh sáng thiêng liêng của Ta phát sáng trong toàn bộ Vũ Trụ. 

 

56. Tuân theo Luật của Ta, nhưng có thể sự vâng phục của các con được sinh ra từ sự hiểu biết về tình 

yêu vô hạn mà Cha dành cho các con. Hãy nghe Ta và cầu nguyện, nhưng đừng đi dọc theo con 

đường, trước khi có được sức mạnh, vì các con sẽ không thể chịu đựng được những cơn bão và gió 

lốc.  

 

57. Ta đang chỉ đường và chuẩn bị cho các con để các con sẽ không bao giờ từ bỏ nó; Ta thực sự nói 

với các con: Người nhân danh Ta gieo sự công bình, đó là đức ái, tình yêu và sự bình an, đang đi theo 

con đường của Ta và sẽ tìm thấy sự cứu rỗi.  

 

58. Sự ăn năn duy nhất Ta yêu cầu, là các con thống trị sự tự cao tự đại của mình để các con có thể 

phục vụ đồng bào của mình với sự trong sạch và thiện chí.  



 

59. Học tập với sự chú ý Lời này mà Ta ban cho các con qua nhiều phát ngôn viên, vì mỗi người có một 

món quà riêng. Đừng coi thường bất cứ ai mà các con coi là đần độn, vì khi biểu hiện này kết thúc vào 

cuối năm 1950, có bao nhiêu người sẽ muốn nghe Ta ngay cả khi nó đã thông qua người đã không làm 

họ hài lòng.   

 

60. Vì vậy, Ta sẽ ban cho các con ân sủng khi Lời của Ta được phiên âm bởi những người mà Ta đã tiền 

định và chuẩn bị cho sứ mệnh đó, để ngày mai các con sẽ không cảm thấy mình là một đứa trẻ mồ côi 

bị mất di sản; và khi muôn người và những người cuối cùng đến trước các con, các con sẽ cho họ xem 

cuốn sách của sự dạy dỗ của Ta như một bằng chứng chân thực và chân thành nhất về những gì Ta đã 

mặc khải cho các con, vì các con vẫn còn thiếu nhiều thứ để sống với cuộc sống và lời nói của các con 

giống như một cuốn sách của sự thật và ví dụ.  

 

61. Cuốn sách này sẽ đánh thức nhiều linh hồn ngủ gật, và các tài năng ẩn của họ sẽ được phát triển, 

việc đọc nó sẽ truyền cảm hứng và sẽ chuẩn bị cho các thế hệ mới, hướng dẫn họ từng bước hướng 

tới một sự giao tiếp tâm linh với Thiên Tính của Ta. 

 

62. Ôi! Những người lao động khiêm nhường của Ta, hãy vui mừng khi biết rằng, Ta đã chọn các con là 

các tội nhân để biến các con thành công cụ của Ta để cứu những người đã lạc mất khác. Các con sẽ 

thể hiện sự mệt mỏi hoặc ghê tởm trong việc truyền đạt hòa bình, sự thoải mái hoặc hạnh phúc cho 

những người đau khổ vì thiếu những đức tính này không? Không bao giờ tìm kiếm sự cô lập hoặc sự 

cô độc trong nhà của các con để ngăn chặn sự than thở của nhân loại đến với các con; Hãy nhớ rằng 

đây là giai đoạn quyết định cho mọi tinh thần và các con sẽ phải đương đầu với sự đau khổ. Chẳng 

mấy chốc ở các vùng khác nhau, Ta sẽ cho các con trồng "những cây", đó là những gì Ta đã đặt tên 

trong Lời của  Ta là những ngôi nhà cầu nguyện hoặc nơi thờ phượng; về phía đó, hãy tự chuẩn bị và 

cho phép thế giới tâm linh thể hiện đầy đủ giữa các con để các con có thể có sự giải thích chính xác về 

những giáo huấn của Ta. 

 

63. Các con có ít thời gian để lắng nghe những sứ giả của Thiên Tính của Ta. Năm 1950 đã gần kề, và 

các con sẽ mang đến cho Ta sự cải thiện nào? Hãy nhận biết rằng, Ta đã đánh thức các con từ sâu 

thẳm của sự thờ ơ về phần tâm linh, để các con sẽ không bắt chước các trinh nữ của câu chuyện ngụ 

ngôn đã để cho ngọn đèn của họ bị dập tắt; Nếu các con ngủ gật trong khi các con nghe Lời cuối cùng 

của Chúa, các con sẽ thức dậy bị ngạc nhiên. 

 

64. Nầy, trong số các con, những người mệt mỏi đi lang thang. Một số cảm thấy thanh thản trước 

lương tâm của họ; những người khác, mặt khác, đi kèm với sự hối hận.  

 

65. Tất cả những người đến đây đều bị thu hút bởi tin đồn rằng, Ta đang nói chuyện với loài người, và 

khi các con nghe Lời này, các con nghe thấy Cha nói với các con: "Cha đang ở đây giữa con người, để 

cho phép họ nghe Lời dạy của Ta và hoàn tất một lời hứa đối với họ. "  

 



66. Bây giờ các con được đối mặt với một cơ hội mới để lắng nghe Thầy và nhận các bài  học của Ngài. 

Ta đang nhắc nhở mọi người về những món quà của họ và chỉ ra nhiệm vụ của họ; Người không 

ngừng và mạnh mẽ trên con đường của Ta, sẽ sớm biết Vương Quốc của Ta. 

 

67. Không ai có thể lấy đi ánh sáng từ người biết cách bảo vệ nó một cách sốt sắng và biết cách làm 

cho nó phát sáng với đức tính của mình. 

 

68. Các con là những kẻ lang thang trong cuộc sống trần gian này, và như là những môn đệ của giáo lý 

tâm linh này, các con nên diễn giải nó như vậy. Ta chào đón tất cả mọi người với tình yêu hoàn hảo, 

và với tình yêu đó Ta phán xét các con. Sự phán xét của Chúa của các con khác với con người như thế 

nào!   

 

69. Trong số 144.000 người được Ta chọn để hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng này, một phần sẽ lắng 

nghe Lời của Ta thông qua những người phát ngôn này, một phần khác sẽ nhận được những nhiệm vụ 

của Ta nhờ vào sự trực giác của họ và một phần khác, ở bên kia thế giới, sẽ hoàn thành nhiệm vụ của 

họ cho nhân loại một cách thiêng liêng. 

 

70. Ánh sáng của Ta sẽ chiếu sáng tất cả mọi nơi trên Trái đất.   

 

71. Một số người hỏi Thầy: khi nào thì tất cả những sự cố này sẽ diễn ra, và thực sự Ta nói với các con 

rằng, điều đó cũng phụ thuộc nhiều vào ý chí và sự kiên trì của các con.  

 

72. Những người không được thức tỉnh khi còn sống trong xác thịt sẽ được nâng lên khỏi Trái đất để 

tinh thần của họ sẽ từ bỏ bất cứ điều gì ràng buộc hoặc ngăn cản họ nhận ra Công Việc của Ta. 

 

73. Nhiều lần Ta đã nói với các con: Đừng chờ đợi thời điểm tốt hơn để làm việc, vì các con không biết 

liệu thời gian trong tương lai có thể khó khăn hơn không. 

 

74. Tuân thủ để Ta sẽ không phải nhắc nhở các con về nhiều nhược điểm sẽ liên quan đến nhân loại. 

 

75. Có những người nói với Ta: "Thưa Cha, hãy đợi con lâu hơn chút nữa" và đây là những gì Ta nói 

với con: Ta có thể chờ đợi ngày càng nhiều hơn cho sự trở lại của con trai, vì  Ta là Vĩnh cửu, nhưng 

hãy giữ trong tâm trí rằng Ta đã gửi con đi để chinh phục nó. 

 

76. Những người khác nói với Ta: " Thưa Thầy, tốt nhất là Thầy nâng con lên khỏi thế giới này, vì con 

không thể chịu đựng được nữa." 

 

77. Khi nào các con sẽ sống hài lòng với số phận của mình? Khi nào các con sẽ nhận ra rằng, phần lớn 

sự đau khổ của các con là do sự thanh lọc mà các con đang giải phóng mình khỏi một gánh nặng 

không hoàn hảo? Chỉ thông qua sự hiểu biết và hòa hợp, các con sẽ đạt được sự bình an.  

 

78. Các con đã đi chậm như thế nào trên con đường tri thức tâm linh đó. 



 

79. Các con đã trải qua nhiều thế kỷ của các mặc khải và những kinh nghiệm, và Ta vẫn thấy các con 

yếu đuối và non nớt, khi Ta thấy rằng các con không có khả năng trả lời một câu hỏi, hoặc khi các con 

không thể làm chủ được những thử thách mà các con gặp phải trên con đường của mình. 

 

80. Mong muốn của Ta là tất cả các con trở thành môn đệ của Ta, rằng các con từ bỏ điều sẽ giữ các 

con để không phải đối mặt với sự thật.  

 

81. Luôn suy ngẫm về mặt tâm linh để các con không vấp ngã vì Lời của Ta khó hiểu. Quên rằng các 

con là những người đã không thể tưởng tượng, rằng Thiên Chúa là vô hình, rằng trong khi nghĩ về Ta, 

các con ngay lập tức hình dung trong đầu một hình dạng của một con người có kích cỡ khổng lồ, một 

người mặc dù có hình dạng, sẽ không cho phép mình tồn tại, hữu hình và luôn bị che giấu đằng sau 

một bức màn bí ẩn dày đặc.  

 

82. Nếu Ta trở thành con người trong Chúa Giêsu, không phải để cho các con ấn tượng rằng Chúa có 

hình dạng con người, mà là làm cho chính mình được nhìn thấy và nghe  thấy bởi những người mù và 

điếc đối với tất cả những gì là Thần. Nếu Thân Thể của Chúa Kitô là Thân Thể của Đức Gia-vê, thì thật 

ra Ta nói với các con, rằng Ngài sẽ không đổ máu hay chết; Cơ Thể của Ngài là hoàn hảo, nhưng Con 

Người và nhạy cảm, để nhân loại đã có thể nhìn thấy Ngài và qua Ngài nghe tiếng nói của Cha trên 

trời. 

 

83. Luôn luôn khi khái niệm về Thần Thánh của các con thì khác xa với sự thật, cho nên Ta đã đến trợ 

giúp các con để tiêu diệt những tưởng tượng và sự thật và làm cho các con thâm nhập đúng đường. 

 

84. Ta là Đường, Sự thật và Sự sống. Giáo Lý của Ta không nói về cái chết. Nếu Ta thường xuyên nói 

với các con về sự tồn tại của cõi tâm linh, đó là bởi vì nơi sự sống và hạnh phúc vĩnh cửu tồn tại như 

một lời hứa cho linh hồn của các con, nhưng Ta không làm điều đó để các con có thể muốn chết và 

ghét cuộc sống này.  

 

85. Lời của Ta trong Kỷ Nguyên này nói với các con về đời sống tâm linh, và đó là bởi vì các con đã đạt 

đến chương đó của Sách Sự Sống trong quá trình tiến hóa của mình, cho thấy những mầu nhiệm chưa 

được tiết lộ đối với tinh thần.  

 

86. Nếu con người sở hữu một linh hồn, điều tự nhiên là nó sẽ tiết lộ một số bằng chứng về bản chất 

của nó; nhưng Ta đã nói rằng, chừng nào ảnh hưởng của xác thịt không chịu sự thống trị và sai khiến 

của tinh thần, con người sẽ có thể thâm nhập rất ít trong chính mình để chiêm ngưỡng ánh sáng bên 

trong và nghe tiếng nói tâm linh của mình. 

 

87. Khi tình cờ các con có một khoảnh khắc cô độc và suy ngẫm, vô tình các con bước vào sự hiệp 

thông với tâm linh và có cảm giác về sự vĩnh cửu và một phần của sự sống vĩnh cửu và rung động 

trong bản thể mình. Đó là cách mà trong Kỷ Nguyên thứ nhất, con người đã phát hiện ra rằng trong 

anh ta là một sinh vật, một bản chất không thuộc về thế giới này mà thuộc về một biệt thự khác; và sự 



thật này đã không làm anh ta hoảng sợ, ngược lại, nó đã lấp đầy niềm hy vọng, vì anh đã thấy rằng 

cuộc sống của anh không bị giới hạn trong một sự tồn tại ngắn ngủi trên Trái đất này; anh ta đã cảm 

thấy rằng tinh thần của anh ta, khi tách khỏi cơ thể, sẽ được nâng lên về một biệt thự, trong đó anh ta 

sẽ tìm thấy một hạnh phúc không thể thực hiện được trong thế giới này, một sự bù đắp cho l{ tưởng 

đã được nâng cao của anh ta. 

 

88. Ta đã đến thế giới để củng cố tất cả những cảm hứng đó với Giáo Lý của Ta, và với những người 

mơ về thế giới của trí tuệ, tình yêu và công l{, nơi không có nước mắt, đau khổ hay bất đồng, Ta đã 

dành Bài Giảng trên Núi để họ sẽ kiên trì trong niềm hy vọng của họ. 

 

89. Với bao nhiêu sự dịu dàng và yêu thương những giáo viên đầu tiên của Kitô giáo đã dạy nhân loại. 

Sức mạnh của lời nói của họ là phù hợp với hành động của họ, mà họ đã chuyển đổi và đã truyền cảm 

hứng cho họ hướng về tâm linh. 

 

90. Ta gọi họ là những giáo viên, vì họ đã dạy theo các ví dụ của Ta. Nếu bất cứ ai kể từ đó đã dạy và 

đã buộc đồng bào của mình tin mà không hiểu { nghĩa của những giáo huấn của Ta, thì anh ta đã 

không phải là một giáo viên. Nếu anh ta đã sử dụng vũ lực tước đoạt quyền tự do suy nghĩ, sự tin 

tưởng và lý luận của anh ta, anh ta đã không bắt chước Ta, nhưng anh ta đã tước đi sự háo hức của 

họ để thâm nhập sâu vào những điều mặc khải của Ta. 

 

91. Khi Danh của Ta và Giáo Lý của Ta đã được áp dụng để đàn áp mọi người hoặc tiêm nhiễm nỗi sợ 

hãi, và thông qua nỗi sợ hãi này, con người bị buộc phải tin, Ta nói với các con rằng, mục tiêu cuối 

cùng mà họ theo đuổi không phải là tâm linh, thay vào đó, nó là sức mạnh trần thế. Ý định của Thầy 

đã rõ ràng đến mức nào khi Ngài đã ban cho các con những Lời và ví dụ của Ngài mà các con có thể 

tóm tắt thành cụm từ đó, "Vương Quốc của Ta không thuộc về thế giới này!"  

 

92. Nhập vào con Tàu của Ta, vì nó sẽ không bao giờ bị lật úp; nhưng đừng nghi ngờ như Phêrô, tin 

rằng Thầy đã chùng xuống, vì đó sẽ không phải là tiếng nói của Ta mà chính nỗi đau buồn sẽ nói: " Ôi, 

con người có đức tin nhỏ bé."  

 

Bình An của Ta ở cùng các con! 

 

 

BTL V1 - 4/366 - Cuốn Sách về Sự Sống Thật - Những Giáo Huấn của Chúa Giêsu 

 
Đức Chúa phán:  
 

1.Mỗi lần các con đến để nghe Lời Ta, các con cảm thấy rằng mình để lại nỗi đau khổ trong Ta, nhưng 

khi Ta trở lại với các con, tại sao các con lại dâng cho Ta trái tim đầy cay đắng? 

 

2. Đã đến lúc các con học cách giữ lấy sự bình an của Ta. 

 



3. Đây là Kỷ Nguyên của sự chuẩn bị, và ở khắp mọi nơi cây cối mọc lên trong các thị trấn, thành phố 

và khu vực để cung cấp bóng mát tinh thần của chúng cho tất cả những kẻ lang thang.  

 

4. Những kẻ lang thang đó là vô số người liên tục đến trước biểu hiện này, và những người nghe lời Ta 

nói với họ rằng, họ đã nhận được nơi trú ẩn dưới bóng mát của Cây Sự Sống ở các Kỷ Nguyên khác, 

nhận ra trong sâu thẳm rằng họ đã không thể tận dụng thời gian để đến gần miền Đất Hứa. 

 

5. Ai trong các con, nhận ra rằng anh ta có cơ hội mới để chuộc lại chính mình, sẽ lại từ chối Ta như 

anh ta đã làm trong các Kỷ Nguyên trước? Ai sẽ bỏ bê nhiệm vụ của mình và coi thường tiếng nói của 

lương tâm mình? Ai sẽ vẫn ngủ trong giấc ngủ của chủ nghĩa duy vật, sau khi bị đánh thức bởi giọng 

nói này? 

 

6. Tinh thần của các con đã bị lung lay khi bất chấp sự khó chịu của mình, các con đã nghe Cha nói với 

các con rằng Ngài yêu các con, rằng Ngài tha thứ cho các con và giúp các con tái sinh để được đến với 

Ngài. 

 

7. Các con đã hạ mình xuống trước tình yêu thiêng liêng và tràn đầy niềm vui khi các con tìm kiếm 

người bệnh để họ có thể nhanh chóng đến sự hiện diện của Thầy và được chữa lành trong Ngài.  

 

8. Nầy, cây cung cấp cho con người trái cây tâm linh của nó. 

 

9. Ta là Cây của Sự Sống vĩnh cửu. Hãy nhớ đến Chúa Kitô trên thánh giá, Ngài giống như một cái Cây, 

có cánh tay như cành cây mở rộng yêu thương để ban cho nhân loại; Lời của Ngài chậm rãi đã nói với 

vô số người đó và máu Ngài đã rơi từng giọt, giống như những trái cây rơi ra từ Cây Thiêng liêng.  

 

10. Năm 1950 đã gần kề, Người mà các con sẽ không còn nghe thấy Lời này là trái cây trên trời cho các 

con, sau đó là cây, trái cây và bóng mát, sẽ ở trong tâm hồn các con. 

 

11. Những người trong thời gian đó có đầu óc vật chất và cuồng tín với Lời của Ta, sẽ cố gắng giữ Ta 

lại và sẽ yêu cầu Ta nói chuyện với họ dưới hình thức này, một thời gian nữa; nhưng điều đó không 

thể vì Ta đã cho các con biết Thánh Ý của Ta, và nó đã được viết như vậy. 

 

12. Những con chim họa mi đó đã truyền đi Lời của Ta sẽ trở nên im lặng cho biểu hiện này, và Lời sẽ 

thưởng cho sự vâng lời của họ bằng món quà của lời nói và nguồn cảm hứng.  

 

13. Tuy nhiên, các con không biết những phán xét hoàn hảo của Ta có trong thời gian đó. Kể từ hôm 

nay Ta nói với các con, vào giờ phút được ban phước đó Ta muốn mọi người tuân theo thánh ý của Ta 

và ngoan ngoãn và hiền lành như những con chiên.  

 

14. Tuy nhiên, đó không phải là thánh ý của Ta mà các con đánh giá lẫn nhau; đó sẽ là công lý hoàn 

hảo của Ta sẽ phán xét từng đứa con của Ta.   

 



15. Hãy nghe Ta, ôi, dân Ta: đừng để Ta nói chuyện một mình nơi hoang dã; các con vẫn còn thời gian 

để suy ngẫm và học hỏi.. 

 

16. Không ai tìm cách làm theo ý mình, mặc dù con người có thể sử dụng tạm thời, bởi vì công lý của 

Cha sẽ thuộc về anh ta, và chỉ những gì là sự quyết định dành cho anh ta sẽ được thực hiện. 

 

17. Hãy được chuẩn bị, Ôi, các tiên tri của Kỷ Nguyên thứ ba này, để các con có thể cảnh báo cho vô 

số người không bị bắt gặp bởi các kitô giả và thông tin liên lạc sai. 

 

18. Đừng nghi ngờ những lời này chỉ bởi vì Ta đang truyền tải chúng thông qua một phát ngôn viên 

khiêm tốn và lạc hậu. 

 

19. Phát sinh và tiết lộ những giáo huấn này cho mọi người, vì thời gian rất ngắn. 

 

20. Một lời giác ngộ sẽ đủ để giữ cho đồng bào của các con được thức tỉnh. 

 

21. Trao đổi khiếm khuyết về phẩm chất, sẽ là khát vọng cao cả của những tín đồ tâm linh trong tương 

lai, những người sẽ thiết lập một vương quốc ưu việt trên những tàn tích của sự tồn tại của loài 

người. 

 

22. Chính các thế hệ tương lai sẽ thiết lập thế giới đạo đức, khoa học và tâm linh cao; nhưng các con 

là người có mặt, có thể làm rất nhiều. Với một chút việc tốt, các con sẽ có thể loại bỏ những tàn tích, 

những mảnh vỡ của lỗi lầm và vi phạm của quá khứ, chỉ còn lại ánh sáng của một trải nghiệm đau đớn 

và lâu dài. Nếu các con nỗ lực để tiến hành chính mình trên con đường của những khát vọng cao cả, 

để tâm trí của các con có thể được chiếm giữ với những đức tính và đôi môi của các con là công cụ 

trung thực của sự thật và cảm hứng sẽ nảy mầm trong tinh thần của mình, Ta sẽ ban phước cho các 

con và cho phép các con. Hãy nhìn ánh sáng của vương quốc hòa bình mà các con sẽ cùng nhau xây 

dựng. 

 

23. Mặc dù đôi chân của các con chạm vào trái đất, không cho phép những ham muốn của mình nghỉ 

ngơi trên nó. Nâng cao khát vọng của mình ngày càng nhiều, mà không quên trao cho Thiên Chúa 

những gì của Thiên Chúa và cho thế giới cái gì thuộc về nó. 

 

24. Lời của Ta là dành cho tất cả, nhưng không phải ai cũng nhận được nó theo cùng một cách. Nhiều 

người nghe nó với thái độ thờ ơ, nhưng có những người khác không thể sống mà không có niềm vui 

khi nghe Lời của Ta. Trong số này, Ta đã theo dõi người đến mà không dự phần thức ăn vật chất, và 

khi nghe Lời của Ta anh ta đã quên mất nhu cầu và sự riêng tư của mình, và khi rời khỏi nhà cầu 

nguyện, anh ta cảm thấy tràn đầy sức mạnh, hy vọng, bình an và sự an ủi, rằng anh ta đã thì thầm với 

chính mình: Chắc chắn, "con người không chỉ sống bằng bánh, mà còn bằng mọi Lời đến từ Thiên 

Chúa."  

 



25. Chỉ có Ta mới có thể nhìn thấy những gì trong mỗi trái tim, không ai biết điều đó; Ta tìm thấy 

những con cừu non buồn tẻ, khát nước, ốm yếu hoặc mệt mỏi; những sinh vật không có tình yêu và 

người vẫn nói với Ta khi họ nghe thấy Ta: "Con hạnh phúc khi lắng nghe Lời Thầy, vì tất cả những nỗi 

buồn của con biến mất và trái tim con tràn ngập ánh sáng và niềm hạnh phúc." 

 

26. Mặt khác, những người khác thờ ơ và không cho phép trái tim của họ bị lay chuyển, như trường 

hợp trong những ngày đầu tiên khi họ nghe thấy giọng nói của Thầy, nhưng làm thế nào bài học có 

thể được tiếp tục khi một số người chú ý và những người khác thì không, khi một số người cảm thấy 

Ta và những người khác vẫn vô cảm? 

 

27. Ôi! Các môn đệ của Ta: trở về với bản thân trước đây của mình, lắng nghe Ta và cảm nhận Ta như 

các con đã làm trước đây. Hãy nhớ khi các con thú nhận rằng, sự mặc khải này là sự sống và là ánh 

sáng của số mệnh của các con. Đừng quên hôm nay Ta nói với các con rằng, những gì các con cần sẽ 

được cấp khi thời điểm thích hợp đến. 

 

28. Đổ đầy dầu cho đèn của mình để ngọn lửa của đức tin và trí tuệ sẽ phát sáng một lần nữa. 

 

29. Đừng ngủ gật, hãy cảnh giác và cầu nguyện, vì Thầy có thể làm các con ngạc nhiên khi bước vào 

nơi ở của các con như trước đây, như trong những ngày nhiệt tình tâm linh, khi ở mỗi bước các con 

cảm thấy sự hiện diện của Ta. Các con sẽ thấy sự tồn tại của mình một lần nữa sẽ được chiếu sáng bởi 

ánh sáng bị che khuất mà các con không biết và nó sẽ khôi phục lại sự tự tin của các con về một tương 

lai tràn đầy với sự phong phú và khôn ngoan. 

 

30. Hãy dâng cho Ta một và tất cả, những suy nghĩ của các con; Hãy dâng cho Ta trái tim của các con, 

mỗi nỗi buồn và khó khăn sẽ giống như những bông hoa mà Ta chấp nhận; Hoa của sự đau khổ, sự 

cay đắng và thất vọng, nhưng ít nhất là hoa, vì chúng là một biểu hiện của sự thanh lọc, của một 

hương thơm được nâng lên đến Ta.  

 

31. Đi vào sự im lặng, hỡi những linh hồn nhận được ánh sáng của Ta, trong khi trái tim các con bày tỏ 

nỗi buồn, hãy để lại trong Ta những giọt nước mắt và đổi lại chấp nhận Nhựa Thơm của Ta. 

 

32. Chúa Cha, Đấng Tối Cao đang trông nom các con. Đừng cảm thấy bị đánh bại hoặc bất lực trước 

Ngài, vì khi Ngài tạo ra các con, Ngài đã ban cho các con sức mạnh của Ngài. 

 

33. Nếu nỗi buồn của các con mãnh liệt, lòng thương xót của Ngài sẽ lớn hơn. Thực hiện những hành 

động xứng đáng của đức tin và tình yêu, và đừng nghi ngờ rằng, Ngài  sẽ hướng dẫn các con mãi mãi 

về vương quốc nhân hậu và khôn ngoan của Ngài. 

 

34. Hỡi nhân loại: hãy tin tưởng vào Ta và khi các con cảm thấy mình yếu đi, hãy dâng cho Ta gánh 

nặng của thập giá trong khi các con lấy lại sức.  

 



35. Biết rằng thế giới này là một đài phun nước thanh tẩy và khi rời khỏi nó để trở về biệt thự thực sự 

của mình, tinh thần của các con sẽ phát sáng như một ánh sáng trong không gian. Hãy nhớ rằng Ta đã 

nói với các con: Ai tìm kiếm Ta sẽ tìm thấy Ta, ai tìm sẽ thấy. Các con đã tìm kiếm Ta và tìm thấy chính 

mình trước mặt Ta. 

 

36. Nhưng cũng có những người tìm kiếm Ta mà không tìm thấy Ta, vì họ tìm ở những nơi ta không 

thể ở. Những người này thậm chí nghi ngờ sự tồn tại của Ta mà không biết rằng họ có Ta rất gần, rằng 

họ mang Ta trong chính họ. 

 

37. Họ không tìm thấy Ta trong trái tim của họ, vì họ giống như những ngôi đền bị đóng kín. Sự bình 

an và ánh sáng tồn tại trong họ vẫn bị giấu kín. Tuy nhiên, đó là nơi tôn nghiêm thực sự nơi Ta đang ở, 

chờ đợi các con bước vào để nói với các con về những mặc khải sâu sắc và để giải thích lý do cho 

nhiều mầu nhiệm. Khi các con bước vào, các con biết nơi các con đã đến và nơi định mệnh đưa các 

con đến, và các con ngạc nhiên khi tìm thấy Ta nơi mà trước đây các con đã không thấy gì. Nhưng 

người không nhận thức được nơi  tôn nghiêm này, đã xây dựng ngôi đền của mình bằng vật liệu, dựng 

lên một bàn thờ, và trên đó đặt một vị thần do chính tay mình làm ra. Cho đến khi thời gian đã trôi 

qua và anh ta bị thuyết phục về sự không hoàn hảo của sự thờ phượng của mình, anh ta thức tỉnh và 

trỗi dậy để tìm kiếm Thần Linh, Thần Chân Lý, Thần duy nhất, bởi vì vị thần mà anh ta đã đúc không có 

gì để ban cho anh ta, vì nó thiếu sự sống . 

 

38. Chính Thiên Chúa đã ban sự sống cho con người, Đấng đã tạo ra anh ta chứ không phải con người 

có thể tạo ra các vị thần và ban cho họ sự sống.  

 

39. Khi các con nghe Lời này, các con đang đạt được sự hiểu biết. Khi sự chiếu sáng đó hoàn thành 

trong tinh thần của các con, các con sẽ nói với Ta: " Thưa Thầy, phép lạ đã hoàn thành". 

 

40. Như vậy các con sẽ hiểu những việc làm tâm linh mà Ta đang thực hiện trong thời gian này. 

 

41. Tâm linh của các con sẽ không đòi hỏi phép lạ và bằng chứng như trong Kỷ Nguyên thứ nhất và 

thứ hai để tin vào Ta. 

 

42. Hôm nay, các con sẽ thấy manna tâm linh của cõi trời giáng thế; các con sẽ thấy nước sám hối 

phát ra từ những tảng đá là trái tim của những tội nhân lớn. Các con sẽ nhìn thấy những người đã 

chết cho đức tin và đức hạnh của thế giới, phục sinh tới sự sống; những người đang ốm yếu từ những 

rối loạn đạo đức được tẩy sạch, và những người mù với sự thật, mở mắt ra để nhìn thấy sự huy hoàng 

của Ta. 

 

43. Nếu việc Ta đã được sinh ra như một Con Người trong Kỷ Nguyên thứ hai là một phép lạ và sự 

thăng thiên về tinh thần của Ta sau cái chết là một phép lạ khác, Ta thực sự nói với các con rằng, sự 

giao tiếp của Ta trong thời gian này thông qua một giảng viên của con người cũng là một phép lạ tâm 

linh.   

 



44. Cho đến những lời tiên tri cuối cùng của Ta, tất cả sẽ được hoàn tất trong thời gian này. Ta để lại 

cho các con ba Chúc Thư của Ta, để tạo thành một. 

 

45. Người đầu tiên đã biết đến Chúa Cha là tình yêu, sự hy sinh và tha thứ, hãy cho anh ta biết Ngài 

đầy đủ trong giai đoạn này, để thay vì sợ công lý của Ngài, anh ta có thể yêu mến và tôn kính Ngài.  

 

46. Nếu các con đã tận tụy với Luật trong Kỷ Nguyên đầu tiên, vì đã khiếp sợ công lý Thánh Thiêng sẽ 

trừng phạt các con, nhưng vì l{ do đó Ta đã gửi Lời Hằng Sống của Ta để các con hiểu rằng Thiên Chúa 

là Tình Yêu. 

 

47. Hôm nay Ánh sáng của Ta đến với các con để các con không đánh mất chính mình và sẽ có thể đi 

đến cuối con đường, bằng cách trung thành với Luật của Ta.  

 

48. Các con đã hoàn toàn phục vụ thế giới và nó đã đối xử tệ với các con, nhưng khi nào các con đã 

được cho biết rằng con người có thể đã là nô lệ của thế giới? Các con không biết hay các con không 

nhớ, rằng các con đã nói rằng, mình sẽ có chủ quyền trên Trái đất? Đã bao nhiêu lần các con phải xuất 

hiện trước sự hiện diện của Ta như đứa con hoang đàng! 

 

49. Mong ước của Ta là các con đến với Ta với tràn đầy lòng tốt, đức hạnh và lòng khiêm nhường. 

 

50. Ta thấy các con được bao phủ bởi bệnh phong tâm linh và chỉ bằng cách mong muốn điều đó, Ta 

đã chữa lành cho các con. Theo cách tương tự, Ta muốn các con chữa lành anh em mình, mà không 

cảm thấy bị đẩy lùi vì tội lỗi của họ. Sau đó, hành động của các con sẽ làm chứng rằng, các con yêu 

mến Ta chứ không phải đôi môi của các con sẽ tuyên bố điều đó mà không có trong lòng cảm nhận 

được điều đó. 

 

51. Các con sẽ không bắt chước những người Pha-ri-sêu trong hội đường đã thể hiện sự xứng đáng 

trước mặt Thiên Chúa và công khai qua các đường phố để thực hiện một chương trình từ thiện. 

 

52. Bảo hộ những bài học của Ta để các con có thể nghiên cứu chúng một cách cẩn thận, vì ngày gần 

đến khi các con sẽ không nghe thấy Lời này thông qua một giảng viên của con người, và sau đó, những 

người được học và được hiểu, sẽ mạnh mẽ như những chiến binh bất khả chiến bại. 

 

53. Sau khi đã chuẩn bị, các con sẽ nói, được truyền cảm hứng bởi Ta, và theo cách  đơn giản này, các 

con sẽ dạy cho loài người. Trong khi một số môn đệ mới của Ta sẽ phải đi tìm kiếm con người, những 

người khác sẽ phải đợi anh em của họ đến, tìm kiếm sự dạy dỗ của Ta trong họ.  

 

54. Ôi! Dân của Ta: giải thích Lời của Ta và bài học của Ta cho trẻ em; thấy rằng Giáo Lý của Ta không 

bị giữ lại bởi tuổi tác hoặc giới tính; nó là cho tinh thần. 

 

55. Trao sự dạy dỗ của Ta cho trẻ em, đơn giản hóa và đặt nó trong sự hiểu biết của chúng, nhưng 

đừng bao giờ quên rằng, phương pháp tốt nhất để giải thích bài học của Ta, sẽ thông qua đức hạnh 



của cuộc sống của các con, trong đó chúng sẽ giữ được những hành động bác ái, sự kiên nhẫn, sự 

khiêm tốn và tâm linh của các con. Đó sẽ là cách tốt nhất để dạy họ.   

 

56. Nói chuyện với họ về Chúa Giêsu, nói chuyện với họ về Maria và tất cả những người đàn ông và 

phụ nữ đã được mang đến thế giới một thông điệp của ánh sáng: đó là cách các con sẽ chỉ cho họ con 

đường đến với Ta. 

 

57. Nói với họ rằng, vào ngày nghỉ ngơi, tinh thần của các con thâm nhập vào thánh đường của Ta để 

tôn vinh Ta. Vì các con dành sáu ngày cho nhiệm vụ và mối quan tâm của con người, để các con sẽ có 

một ngày nghỉ ngơi và trong đó dành một vài phút để suy ngẫm và thờ phượng Chúa của mình. 

 

58. Ở đó, các con sẽ thấy Ta đang đợi các con, luôn mong chờ lời cầu nguyện của các con, đó là ngôn 

ngữ mà các con sử dụng khi các con nói với Ta về những rắc rối, tình yêu của các con hoặc khi các con 

cảm ơn Ta. 

 

59. Các con đã bước vào thánh đường của Ta được hình thành bởi vô số người lo lắng khi nghe Lời 

Thánh của Ta, và Ta thực sự nói với các con rằng, Ta đã tuôn ra một dòng của những giáo huấn trên 

các con. Lời này sẽ là một hạt giống màu mỡ trong tinh thần của các con để các con sẽ được chuyển 

đổi thành các công nhân của Ta. 

 

60. Các con đến với lòng biết ơn, bởi vì trước khi Ta bảo các con đi và truyền bá lòng từ bi, Ta đã ban 

cho các con một phép lạ, bằng cách mang lại cho các con sức khỏe, sự bình an hoặc một số lợi ích đã 

bị mất khác. 

 

61. Hôm nay trong lòng biết ơn của mình, các con nói với Ta: "Thưa Thầy, con có thể làm gì để bù đắp 

cho tình yêu nhiều như vậy?" Sau đó, Ta chỉ ra những cánh đồng rộng lớn để các con có thể dọn sạch 

cỏ dại, đất đá và gieo hạt giống của tình yêu, hòa bình và lòng nhân ái.  

 

62. Trước khi Ta gửi các con đi, Ta sẽ ban cho các con sức mạnh và niềm tin để các con không bị suy 

yếu, hoặc bị đe dọa trong cuộc đấu tranh. Nhiều lần các con sẽ thấy lúa mì của mình nảy mầm và mọc 

giữa cỏ dại và gai và các con sẽ chăm sóc nó ở đó cho đến khi thời gian thu hoạch đến để tách lúa mì 

ra khỏi cỏ dại.  

 

63. Càng có nhiều đau khổ để canh tác những vùng đất đó, tình yêu của các con dành cho họ càng lớn 

và sự hài lòng của các con khi nhìn thấy chúng nảy nở.  

 

64. Thực sự Ta nói với các con rằng, lúa mì tâm linh này mà các con gieo trồng theo lời dạy của Ta, sẽ 

là bánh mì của Sự Sống đời đời cho con cháu của các con, bên kia thế hệ thứ bảy. 

 

65. Không ngừng lắng nghe Ta, Ôi, các môn đệ, người thấy mình đang vui mừng! Ta nói với tinh thần 

của các con thông qua đôi môi không trong sạch của những người mà Ta giao tiếp. Nhưng thực sự Ta 

nói với các con, rằng Lời của Ta không bị ô nhiễm bởi sự ô uế đó,  



nó sạch sẽ khi nó đạt đến tinh thần của các con.   

 

66. Nghiên cứu sự dạy dỗ của Ta, để hiểu thế nào là cánh đồng, hạt giống, nước và công cụ là gì, và 

các con sẽ biết đâu là cách hoàn hảo để chuẩn bị, gieo hạt, tưới và canh tác đất. 

 

67. Người lao động làm việc theo cách này sẽ có thể phân biệt từ trái tốt với quả xấu. 

 

68. Này, có bao nhiêu người đã phát sinh tin rằng họ biết cách gieo và thay vì lúa mì này, họ đã gieo 

những hạt giống lạ, mà thay vì sanh lợi, đã tạo ra gai. 

 

69. Ta muốn người lao động của Kỷ Nguyên thứ ba xuất hiện, vì l{ do này, Ta đã kêu gọi rất nhiều 

người để những người theo Ta trong thời kz này sẽ xuất hiện trong số họ. 

 

70. Vì vậy, trong khi Ta ban cho các con một bài học khác, thời gian gần đến mà các con sẽ hoàn thành 

nhiệm vụ của mình. 

 

71. Dọc theo con đường của mình, các con sẽ tìm thấy những cánh đồng đã được gieo trong các Kỷ 

Nguyên khác và chỉ chờ các con tưới nước và canh tác; đó là những linh hồn nằm trong hạt giống đức 

tin, đã nhận được từ thời các tiên tri và các tông đồ của Ta.  

 

72. Một số người mang hạt giống của Kỷ Nguyên thứ nhất, một số khác mang hạt giống của Kỷ 

Nguyên thứ nhất và Thứ hai, và trong đó các con sẽ ký gửi thứ mà Ta đã trao cho các con trong Kỷ 

Nguyên Thứ ba này, vì các con đã là người sở hữu hạt giống của Ba Kỷ Nguyên, mà Ta gọi các con là 

dân tin vào Giáo Lý Thiên Chúa Ba Ngôi (Trinitarians).   

 

73. Đây là cuộc sống và công việc đang chờ các con. Tại sao các con sợ cuộc đấu tranh, khi Ta trao cho 

các con mọi thứ? Tại sao Ta lại thấy nước mắt của một số người lao động khi phần khó khăn nhất của 

cuộc đấu tranh thậm chí đã chưa bắt đầu?  

Ta muốn các con tin rằng Ta gần gũi với các con; rằng những món quà của các con là một thực tế, rằng 

tất cả những gì các con yêu cầu cho sự hoàn hảo về tâm linh của mình, trong những khoảnh khắc khó 

khăn và thử thách Ta sẽ cung cấp. Ta không muốn thấy thêm bất kz điểm yếu nào trong các con. 

 

74. Hầu hết các con, coi thường tinh thần của mình, đến để xin cho cơ thể, bánh mì, nhựa thơm, việc 

làm và đối với mỗi người Ta thực hiện một phép lạ, bởi vì đây cũng sẽ là những bằng chứng rằng, ngày 

mai sẽ khơi dậy niềm tin và hy vọng trong trái tim của anh em của các con ; Tuy nhiên, đừng yêu cầu 

quá ít. Điều đó dường như là rất nhiều đối với các con sẽ sớm kết thúc; tốt nhất là các con yêu cầu 

phước lành vĩnh cửu, lợi ích tâm linh. Ngoài ra, Ta sẽ ban cho các con những gì liên quan đến thế giới.  

 

75. Ta có nhiều thứ để cho các con hơn các con có thể yêu cầu Ta, do đó đừng hài lòng với quá ít. 

 



76. Ta có thể biến trái tim của các con thành những đài phun nước từ thiện vô tận; Ta có thể lấp đầy 

tâm trí của các con với nguồn cảm hứng và đôi môi của các con bằng lời nói; Ta có thể cho các con 

món quà chữa lành và sức mạnh để xua tan mọi bóng tối và chiến thắng điều ác. 

 

77. Người có những khát vọng này, sẽ tự thấy mình là những đức tính đã bị phớt lờ trong tinh thần 

mình. Ai sẽ đóng cửa với bất cứ ai gõ cửa, khi anh ta sở hữu những món quà như vậy? Con đường nào 

sẽ có vẻ dài và đá lổm chổm với người được ban phước với sức mạnh của Ta? Mùa nào sẽ có vẻ khó 

chịu nếu anh ta có thể chỉ huy các yếu tố? 

 

78. Ôi! Các môn đệ của Ta, sứ mệnh lớn nhất của các con sẽ là bác ái! Nhiều lần các con sẽ thực hiện 

nó một cách bí mật, không có bất kz sự phô trương nào, tay trái của các con không cho tay phải biết 

các con đã cho đi những gì, nhưng sẽ có những lúc mà anh em của các con phải chứng kiến để họ học 

cách chia sẻ nó.   

 

79. Quên đi việc thanh toán, Ta là Cha, ban thưởng, bằng cách biện minh cho việc làm của con cái 

mình mà không bỏ bê một ai. 

 

80. Ta đã nói với các con rằng, nếu các con cung cấp một ly nước với lòng bác ái thực sự, cử chỉ đó sẽ 

không còn đó mà không được ban thưởng. 

 

81. Phúc cho những người tiếp cận nói với Ta: "Thưa Thầy, con không mong có phần thưởng nào cho 

các việc làm của mình, nó đủ để con tồn tại khi biết rằng con là con trai của Ngài để tinh thần của con 

được tràn đầy hạnh phúc." Và Ta nói với các con: Các con đến khóc lóc, bởi vì các con đã lạc đường, 

sức khỏe và khả năng làm việc của các con, và đó là lúc các con nhớ đến Cha trên trời của mình. 

 

82. Nầy, Ta ở đây trước mắt các con; các con đang ở trước mặt Thầy và lý do cho việc các con đến là 

không quan trọng.  

 

83. Hãy đến và lắng nghe bài học của Ta, một số dành cho các môn đệ của Ta, nhưng cũng có những 

bài học khác dành riêng cho người mới bắt đầu. 

 

84. Đừng cảm thấy xấu hổ khi tìm thấy chính mình trong số những anh em đã tiến bộ trong những 

giáo huấn của Ta, trước người mà các con cố gắng che giấu sự thiếu hiểu biết của mình. Họ cũng đã 

đến giống như các con. 

 

85. Các con, người mới bắt đầu, học tốt bài học thiêng liêng, để các con có thể có một cái gì đó để 

cung cấp cho những người sẽ đến sau mình. 

 

86. Đừng để ai bị ngạc nhiên tại lúc ngự đến của Ta để tìm kiếm các môn đệ mới của Ta trong số 

những kẻ cặn bã, chuộc họ bằng Lời của Ta và sau đó gửi họ đến nhân loại bằng một thông điệp về sự 

tái sinh, về sự sống và ánh sáng cho anh em của họ. 

 



87. Trong số tội lỗi, sự không hoàn hảo và lời nói phạm thượng của người này, ánh sáng của Thần Khí 

của Ta đã thể hiện trong Kỷ Nguyên này. Vì vậy, Ta đã chiến đấu để vượt qua bóng tối đó, cho đến khi 

Ta làm cho ánh sáng tỏa sáng. 

 

88. Phúc cho tất cả những người, nhắm mắt trước quá nhiều sự không hoàn hảo của con người và tự 

nâng mình lên trên quá nhiều đau khổ, đã có thể tìm thấy sự hiện diện của Ta trong biểu hiện mới của 

Ta. 

 

89. Những người đơn sơ và tội lỗi này sẽ tiếp tục được đánh bóng và tẩy sạch, từ thế hệ này sang thế 

hệ khác, nó sẽ biểu lộ Công Việc thuộc tâm linh của Ta với sự hoàn hảo hơn. 

 

90. Ngừng là những gì các con đã có trong quá khứ; tránh xa sự thờ phượng nguyên thủy, những thói 

quen xấu và cố gắng hướng tới sự cải thiện tâm linh của mình.  

 

91. Ta đã đến làm các con ngạc nhiên, chính xác vào thời điểm đã được tuyên bố bởi Chúa Giêsu và 

các tiên tri về sự xuất hiện mới của Ta; Bây giờ khi lời hứa của Ta đang được thực hiện, các con sẽ 

thấy tội lỗi ở mức độ cao nhất của sự gian ác, tham vọng và lòng căm thù của con người được thể 

hiện trong các cuộc chiến  tranh, là kết quả của bóng tối bao trùm tinh thần của nhân loại trong thời 

gian này. 

 

92. Và khi bóng tối trở nên dày đặc hơn, một Tia Sáng Thần Thánh giáng xuống để xé toạc nó thành 

một lời nói của loài người để nói với con người, "Hãy yêu thương nhau". 

 

93. Hãy cảnh giác và cầu nguyện và đừng phán xét nhau, để Ta sẽ không phải lặp lại với các con: "Ai 

không có tội, hãy ném viên đá đầu tiên."  

 

Bình An của Ta ở cùng các con! 

 

 

BTL V1 - 5/366 - Cuốn Sách về Sự Sống Thật - Những Giáo Huấn của Chúa Giêsu 

 

Đức Chúa phán: 

 

1. Đây là một khoảnh khắc vui mừng cho Thần Khí Thánh, vì trước hòm Giao Ước mới, Dân Do Thái đã 

tụ tập. 

 

2. Ta đã trở lại để vạch ra con đường của Ta, và các con đã đi theo nó; Ta đã nâng đỡ và ban cho các 

con ân sủng của Ta.  

 

3. Đây là một ngày mà Ê-lia đã chuẩn bị và đã chờ đợi từ lâu, và thời điểm đã đến,  tinh thần của ông 

ấy sẽ vui mừng. Ê-lia trình bày chiên của mình đã được tẩy sạch, vì trước đó, ông ấy đã cho chúng tắm 



trong suối ân sủng, đó là sự ăn năn, sự tái sinh và nâng cao. Số lượng đàn chiên mà người chăn trình 

bày cho Ta hôm nay rất ít, nó mới chỉ là sự khởi đầu của sự hình thành Dân của Ta, nhưng { muốn của 

Ta là Dân đầu tiên được hợp nhất để họ có thể làm gương cho người cuối cùng. 

 

4. Đừng đến trước mặt Ta chán nản và xấu hổ như đứa con hoang đàng; Ta muốn các con coi ngôi nhà 

của Cha các con như là nơi ở của riêng mình. 

 

5. Tiếng Chuông đang reo, thời gian đã đến, muôn người đang đến gần. Những con chiên đang ngủ sẽ 

thức dậy, vì cách tiếp cận của Ê-lia, chuẩn bị tinh thần của trẻ em, thanh thiếu niên và người già, để họ 

có thể nhận được ánh sáng của Lời Ta và chuẩn bị họ cho sự giao tiếp với Thần Khí của Ta. 

 

6. Nhiều người đã trả lời cuộc gọi của Ta và tìm kiếm Lời của Ta, mà đối với họ giống như họ đến được 

miền đất hứa. Họ lo lắng để nghe giọng nói của Ta là sự bình an và sự thoải mái, bởi vì sự bất ổn, sự 

đau khổ và sự khó khăn của họ đã gây ra đau khổ trên con đường của họ. Họ là những người mang 

đơn kiến nghị thay vì dâng hiến; một số trình bày cho Ta với những căn bệnh, những người khác thì 

thiếu việc làm và những người khác thì dâng sự nghèo đói và nước mắt của họ. Đối với tất cả Ta sẽ 

cho nhiều hơn và Ta sẽ làm cho họ hiểu rằng tinh thần đến trước xác thịt; ngày nay họ là người mới 

bắt đầu của Ta, nhưng thông qua những lợi ích này, họ sẽ theo Ta cho đến khi cuối cùng họ được 

chuyển đổi thành những môn đệ của Ta.  

 

7. Ta ban cho các con sức mạnh của Ta, để các con không bị vượt qua bởi cám dỗ sẽ lôi kéo các con 

rất nhiều trong suốt cuộc hành trình của mình. Ta muốn tình yêu, bác ái và sự hòa hợp chiếm ưu thế 

giữa các con. Đó là thánh { của Ta rằng trong thời kz này của Dấu Ấn thứ sáu, nhân loại tìm kiếm Ta 

thông qua tinh thần.   

 

8. Ta muốn các con nâng mình lên với Ta; Nếu Ta đã đến trong Kỷ Nguyên thứ hai với mục đích trở 

thành Con Người và mang đến cho các con sự sống của Ta, hôm nay khi Ta giao tiếp qua một giảng 

viên của con người, Ta sẽ ban cho các con bản chất Thần Thánh của Ta, và Ta sẽ không cho phép các 

con trì hoãn sự tuân thủ của mình trong khi Ta vác Thập Giá trên lưng. Ta sẽ dạy các con vác trên vai 

phần tương ứng với mỗi người. Các con sẽ nhận ra con đường, nó được in dấu vết bằng máu và sự hy 

sinh. Nếu các con muốn một con đường đầy hoa đầy thú vui, điều đó sẽ không dẫn các con tới đỉnh 

núi nơi cuộc hành trình của các con sẽ kết thúc. 

 

9. Ta đã đặt tên cho các con là "Dân Tộc Maria" để các con có thể yêu thương và nhận ra Người mẹ 

thiêng liêng và tiếp cận cô ấy như một đứa trẻ cần sự dịu dàng hoặc là một tội nhân tìm kiếm sự can 

thiệp.  

 

10. Sự hiện diện của Maria trên thế giới là một dấu hiệu cho thấy tình yêu của Ta dành cho con người; 

Sự thuần khiết của cô ấy là một phép màu trên trời được tiết lộ cho các con. Từ Ta, cô đã xuống Trái 

đất để trở thành một người phụ nữ và trong bụng cô sẽ nảy mầm hạt giống thiêng liêng, thân thể của 

Chúa Giêsu, qua đó Lời Hằng Sống sẽ nói. Cô ấy đến một lần nữa để thể hiện bản thân trong giai đoạn 

này.  



 

11. Tình yêu của Đức Maria dành cho các con giống như một chiếc Tàu trên trời; các con sẽ tập trung 

quanh cô ấy, như những đứa trẻ làm, xung quanh mẹ của chúng. Hãy nghe lời ngọt ngào của cô ấy, để 

cô ấy không tìm thấy sự cứng cỏi trong lòng các con; Hãy ăn năn và tiếp nhận để ánh sáng của cô ấy 

có thể xuyên qua các con và các con có thể cảm thấy sự dịu dàng của cô ấy. Một khi các con đã chuẩn 

bị sẵn sàng, hãy thực hiện một lời hứa trước Thiên Chúa của mình, trước Maria và trước Ê-lia, rằng 

các con sẽ tạo thành một cơ thể duy nhất và một ý chí duy nhất; thề trước Hòm Giao Ước mới, rằng 

các con sẽ không ngừng đấu tranh để nhổ bật khỏi lòng ích kỷ, sự hận thù và sự cuồng tín của mình; 

và nếu các con giữ lời hứa, thực sự Ta nói với các con, sự thanh lọc mà các con đang chịu đựng qua sự 

đau khổ sẽ vượt qua.  

 

12. Ôi, dân của Ta, nếu ngay cả những tảng đá cũng cảm nhận được sự công bằng của Lời Ta, tại sao 

các con không nên cảm nhận nó? Nếu trái đất rung chuyển chỉ bằng giọng nói của Ta, nếu nước trở 

nên kích động, làm sao tinh thần của các con không thể di chuyển khi nó là sinh vật trang nghiêm nhất 

trong tất cả các tạo vật? 

 

13. Thầy sẽ không mệt mỏi đến để dạy và ban cho các con sự dịu dàng của Ngài bằng những bài học 

đẹp nhất. 

 

14. Phấn đấu để hình dung { nghĩa của Hòm Giao Ước mới, trong thời gian của cuộc đấu tranh đã gần 

kề. Nếu Chúa Giêsu từ thập tự giá đã nói: "Lạy Cha, xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng 

làm", và trong sự thờ ơ của mình, các con đã được tha thứ, hôm nay Ta muốn các con nhìn thấy ánh 

sáng của Ta, để các con không vi phạm Luật nữa. 

 

15. Thời gian đang gần kề mà trong đó những người mà các con coi là người nước ngoài sẽ tìm kiếm 

Lời của Ta, và trong đó các thế hệ mới sẽ xuất hiện với tâm linh lớn hơn. Chẳng mấy chốc các con sẽ 

thấy mình, những người có màu da và ngôn ngữ khác nhau sẽ lắng nghe Ta bằng tình yêu và họ sẽ 

được chuyển đổi thành môn đệ của Ta; vì Lời của Ta sẽ dội lại tới biên giới của Trái đất. Khi họ đã 

được truyền thụ, họ sẽ trở về vùng đất quê hương mang theo thông điệp này.  

 

16. Ôi, các môn đệ, những người lắng nghe Lời Ta với sự xuất thần vì tinh thần của các con biết cách 

tự nâng cao: nơi mà các con đã thâm nhập tâm linh, là nơi tôn nghiêm, đền thờ của Chúa Thánh Thần. 

Các con đã chuẩn bị cho mình sự khiêm nhường, các con đã coi nhau như anh em, các con yêu nhau 

trong Thiên Tính của Ta và các con đã đạt được ân sủng này.  

 

17. Hãy là những tông đồ của nguyên nhân này, vì vậy các con có thể làm việc để khôi phục lại tất cả 

những gì Ta đã thiết lập, và các con đã vi phạm. Đừng bị yếu đi, vì ai mang dấu ấn Thần Thánh sẽ bất 

khả chiến bại. Nếu các con muốn giữ gìn ân sủng này mãi mãi, đừng đánh mất chính mình trên con 

đường hư hỏng; đừng đi trong những con đường tối tăm,  bởi vì Mục Tử Thánh Thiêng sẽ thấy các con 

khóc như những con chiên lạc.  

 



18. Mọi người có thể làm việc hướng tới việc xây dựng thánh đường này, vì nếu không có công đức sẽ 

bị Ta bỏ qua. Lời của Ta sẽ dạy các con, lương tâm của các con sẽ hướng dẫn các con và trực giác của 

các con sẽ tiết lộ vào thời điểm nào và ở nơi nào các con nên bày tỏ Lời của Ta và thực hành bác ái. 

19. Tìm kiếm các cánh đồng để gieo và chuẩn bị dọn sạch mặt đất đá; làm cho các cánh đồng cằn cỗi 

có năng suất, vì Ta mong đợi một vụ mùa bội thu từ những nỗ lực của các con; Do đó, sẽ có niềm vui 

trong người cho đi càng nhiều như người nhận. Ta gọi các con là những chiến binh của Ta và Ta chúc 

lành cho các con.  

 

20. Cây kèn được cầm giữ bởi thiên thần của Dấu Ấn thứ sáu, đang được lắng nghe và lời hứa mà các 

con đã thực hiện về mặt tâm linh trước mặt Ta, đang được ghi lại trong Sách Sự Sống. 

 

21. Hãy tích cực, vì một phần thưởng đang chờ khi các con kết thúc công việc. 

 

22. Các con là những người lao động của Ta đã nhận được hạt giống của Ta trong ba Kỷ Nguyên; 

nhưng các con cũng là những người trở nên lờ đờ khi các con thấy cánh đồng của mình chuyển sang 

màu vàng với lúa mì và các con để cho những con sâu ăn rễ cây, khiến trái của chúng trở nên vô dụng.  

 

23. Hãy nhớ sự khác biệt của các con trong Kỷ Nguyên đầu tiên, sự không trung thành, cạm bẫy của 

các con. Kìa, tại sao Ta thấy các con phân tán và suy yếu. Hãy nhớ rằng Ta đã thông báo rằng Ta sẽ trở 

lại để mang các con lại với nhau và Ta đang ở đây; Là Thầy, Ta không đến để nhận ra khuyết điểm của 

các con hoặc hành vi phạm tội của các con; Ta đã đến để tha thứ cho các con, để xức dầu cho các con 

và ban cho các con sự khôn ngoan của Ta một lần nữa.  

 

24. Đây là hiệp ước mới mà các con thực hiện với Thiên Tính của Ta. Sự mặc khải này là Hòm Bia của 

Giao Ước mới. Nếu các con muốn tiến hành và không bao giờ đi chệch khỏi con đường này, hãy ra đi 

và an ủi những người đau khổ, chữa lành bệnh tật, cứu người  bị lạc mất, hướng dẫn người mù và 

nâng đỡ những người khao khát công lý, sự hiểu biết và bình an. Chỉ đường cho những người mắc 

bệnh về thể xác hoặc tinh thần, hãy để họ đến trước mặt Ta, vì Ta sẽ cho họ nhựa thơm của Ta, tuy 

nhiên, Ta sẽ không nói với họ rằng sự gian ác của họ là nguyên nhân khiến họ đau khổ. 

 

25. Nếu Ta đến gần nhà của người khiêm nhường, Ta cũng sẽ vào biệt thự của những người hùng 

mạnh. Thực sự Ta nói với các con rằng, trong một và một người khác Ta đã tìm thấy anh em chống lại 

anh em, và trong những cánh đồng đó, Ta sẽ gieo hạt giống  hòa bình. 

 

26. Ta để lại cho các con bài học này chứa đựng Luật và công l{, để bắt chước Thầy của mình, các con 

có thể truyền đạt hòa bình nơi có sự bất đồng và lan truyền bác ái nơi sự ích kỷ tồn tại. Hãy sống 

trong cuộc sống của anh em mình, như những vì sao chiếu sáng con đường của họ.  

 

27. Không bao giờ giả mạo những giáo huấn của Ta, hãy biểu lộ Công Việc của Ta như một cuốn sách 

chỉ bao gồm sự thuần khiết, và khi các con kết thúc cuộc hành trình của mình, Ta sẽ chào đón các con. 

Ta sẽ coi thường khuyết điểm tâm linh của các con và Ta sẽ ban cho các con sự âu yếm thiêng liêng 

của Ta, đó sẽ là phần thưởng lớn nhất của các con khi các con đến Đất Hứa. Vì Ta đã ban cho các con 



trong Kỷ Nguyên này một số hạt giống mà các con có thể học để gieo trên những cánh đồng màu mỡ, 

và ở đó cho phép nó nhân lên.  

 

28. Ta đã dạy các con không nên cắt trái trước thời gian của nó, mà hãy để nó trên cây cho đến khi 

chín. 

 

29. Các con không biết bao nhiêu thế kỷ đã trôi qua, cho đến khi các con một lần nữa được Ta kêu gọi 

trở thành những người lao động trong các cánh đồng của Ta. Các con là một dân tộc lang thang trên 

các con đường của thế giới, cho đến khi tình yêu của Ta đã chọn các con từ muôn người.  

 

30. Hôm nay Ta đã làm phong phú cho các con và đã làm cho các con { thức về di sản của mình. 

 

31. Có thể không ai cố gắng bắt chước đứa con hoang đàng, vì mỗi lần trở về sẽ đau đớn hơn. 

 

32. Đừng cho phép sự ích kỷ xâm nhập vào lòng mình một lần nữa và chỉ giữ di sản này cho mình.  

 

33. Đừng sống chia rẽ về mặt tâm linh và chỉ trong sự hiệp nhất rõ ràng, vì mặc dù các con lừa dối 

đồng loại, các con không thể lừa dối Ta. 

 

34. Nếu các con biết cách cầu nguyện, các con sẽ không bị lạc, vì ngoài Ê-lia, người chăn thiêng liêng 

bảo vệ và hướng dẫn các con, còn có anh em của các con, những người mà Ta đã đặt trước các con 

trên Trái đất, sợ rằng họ có thể tư vấn và sửa lỗi các con. 

 

35. Tìm kiếm sự hợp nhất của tất cả các cộng đoàn và để cho nó là biểu ngữ của hòa bình, thống nhất 

và thiện chí; Có thể các con không bao giờ xử l{ vũ khí hủy diệt, vũ khí mà Ta đã ban cho các con là 

tình yêu.  

 

36. Các con đang học cách chữa lành bệnh tật và hồi sinh người đã chết để sống một ân sủng; các con 

đang học cách đấu tranh và truyền bá Giáo Lý của Ta. Tuy nhiên, có những người ngay cả trong con 

đường này tìm kiếm sự giàu có, thanh lịch và danh dự, và sự thật là họ không biết phải chịu bao nhiêu 

đau khổ để thanh tẩy những nhược điểm đó. 

 

37. Món quà mà người phát ngôn đã được ban tặng tuyệt vời như thế nào! Thật là một kiến thức 

phong phú về tình yêu và sự an ủi truyền qua khoa và đôi môi của anh ta! anh ta là phương tiện giữa 

Thiên Chúa và loài người để họ có thể lắng nghe Ta. Tính cách hư ảo hoặc niềm tự hào không nên ở 

trong họ, vì nếu họ làm điều đó, họ sẽ rơi vào cám dỗ. Ví dụ của họ nên là sự dịu dàng, đơn giản và từ 

thiện để họ có thể tận hưởng trọn vẹn nguồn cảm hứng thiêng liêng của Ta. Nhưng trong số họ sẽ có 

những người, coi mình là vua, sẽ tìm kiếm đối tượng của mình và vây quanh họ bằng những kẻ nịnh 

bợ. Nhưng loài người sẽ tin họ không? Liệu họ có thể hồi sinh những người đã chết để có một cuộc 

sống ân sủng và an ủi những trái tim đau buồn không? Không, những điều này sẽ chỉ kích động sự 

nhạo báng, không chống lại họ mà chống lại Giáo Lý của Ta. 

 



38. Nhiệm vụ của các con là dạy, nhưng nếu các con không học từ Ta, các con có thể dạy gì? 

 

39. Ta yêu tất cả mọi người như nhau, điều tương tự cũng xảy ra với người yêu mến Ta và nhiệt tình 

với Luật của Ta, cũng như những người ngoại tình hoặc người nói quanh co; Ta sẽ kiểm tra và sửa 

chữa những người cuối cùng này, và cuối cùng họ sẽ trở thành những người lao động tốt của Ta. 

 

40. Ta sẽ giúp các con thực hiện lời hứa mà các con đã thực hiện trước Hòm Giao ước mới, và sau đó 

các con sẽ hoàn thành sứ mệnh mà các con đã mang đến cho thế giới. 

 

41. Ta luôn làm cho sự hiện diện của Ta cảm thấy giữa các con để các con có thể sống  cảnh giác, để 

tâm trí và trái tim của các con sẽ luôn nhạy cảm với những bài học tâm linh.  

 

42. Vô số người đến gần khi thời gian trôi qua, và sự quan sát của người cuối cùng sẽ thấm thía hơn, 

để đánh giá bản chất của Lời Ta và sự chuẩn bị của các con. 

 

43. Thanh lọc bản thân. Nếu không tái sinh các con sẽ không thể sinh trái tốt. Ánh sáng của Chúa 

Thánh Thần của Ta nằm trong lương tâm của các con, để những việc làm của các con có thể là bằng 

chứng của sự thật của Ta.   

 

44. Tận dụng năm tháng, thế kỷ và Kỷ Nguyên để các con có thể đến gần Ta hơn. 

 

45. Ta nói điều này với các con, bởi vì Ta thấy rằng các con thờ ơ với giáo huấn của Ta, mặt khác, khi 

các con cảm thấy cái chết đang cận kề, các con khóc vì muốn tuân thủ và bù đắp thời gian đã mất. 

 

46. Đừng sợ để lên đỉnh, các con biết rằng Ta đang chờ các con ở đỉnh của nó. 

 

47. Ta ở trong Chúa Giêsu đã mở rộng tầm cao của đồi Can-vê, biết rằng trên đỉnh cao của nó, thập tự 

giá đang chờ đợi Ta, và Ta mạnh mẽ; đừng quên bài học của Ta. 

 

48. Ta đang sử dụng các con để thể hiện bản thân mình cho nhân loại; Ta đang nói Lời Thánh của Ta 

qua đôi môi của các con, nhưng nếu con người khi nghe nó nghi ngờ, nó sẽ không phải vì bản chất của 

nó mà vì sự không hoàn hảo của các con. 

 

49. Ta đang dạy các con vận chuyển chính mình bằng tinh thần bằng lời cầu nguyện và suy nghĩ của 

mình đến bất cứ nơi nào các con muốn bác ái được truyền đạt. Các con cũng sẽ phải truyền đạt chính 

mình về thể chất để truyền bá Giáo Lý của Ta đến các vùng đất khác. 

 

50. Ta sẽ tận dụng bản thân Mình của toàn bộ con người các con. 

 

51. Để thành lập dân này, Ta phải làm dịu những trái tim sắt đá, đằng sau đó các con che giấu tinh 

thần của mình và chính lời yêu thương của Ta đã thuyết phục các con. Sau đó, Ta đã trao cho các con 

vũ khí, đó là những giáo huấn của Ta, để trong suốt cuộc đấu tranh của mình, các con có thể vượt qua 



mọi trở ngại, và Ta đã khiến các con nhận ra rằng để được đặt tên là con cái của Do Thái, cần phải 

thực hành Giáo Lý của Ta một cách thuần khiết và dạy Luật của Ta mà không thay đổi nó. 

 

52. Những gì các con hỏi Ta và những gì các con trả lời Ta, các con làm trong im lặng, từ sâu thẳm 

trong lòng. Những năm đã qua, trong đó Ta cho phép mỗi môn đệ của Ta thức dậy trước anh em của 

mình để phân tích Lời của Ta và trả lời câu hỏi của Ta. 

 

53. Làm thế nào các con đã cho phép thời gian để xóa những ký ức đó và xóa Lời của Ta ra khỏi tâm trí 

của mình! 

 

54. Sự dạy dỗ của Ta như một cái đục tốt giúp thanh lọc các con, trong khi cuộc sống, với những thăng 

trầm và thử thách của nó chuẩn bị cho các con. 

 

55. Được an ủi trong những thời khắc cay đắng và khó khăn của mình, hãy nhớ rằng Luật khôn ngoan 

và hoàn hảo của Ta sẽ phán xét mọi thứ.  

 

56. Ta đã ở trong phiền não của các con để qua đó các con sẽ tìm kiếm Ta. Ta đã chạm vào các con 

qua sự nghèo khó để các con có thể học hỏi, khiêm tốn và hiểu người khác. 

 

57. Ta đã giữ lại bánh mì hàng ngày của các con, để chứng minh rằng người có đức tin giống như 

những con chim, không lo lắng về một ngày mai; Chúng nhìn thấy bình minh  xuất hiện như một biểu 

tượng cho sự hiện diện của Ta và khi chúng thức dậy, hành động đầu tiên của chúng là nâng cao giai 

điệu của chúng như một dấu hiệu của lời cảm ơn và là bằng chứng cho đức tin của chúng.  

 

58. Ta đã làm cho sự hiện diện của Ta cảm nhận được thông qua những người các con yêu thương 

nhất, để chứng minh cho các con thấy rằng tinh thần mạnh mẽ và với sức mạnh đó, nó có thể duy trì 

xác thịt trong những thử thách lớn của sự tồn tại này.  

 

59. Sự bướng bỉnh của loài người là vĩ đại và mỗi người mang trong mình một tảng đá, nhưng Ta sẽ 

tiếp cận mọi người bằng sự âu yếm thiêng liêng trong Lời của Ta.  

 

60. Trong bao la vô số những người, có rất nhiều người đã có thể không xúc động nếu họ đã thấy 

Chúa Giêsu bị đóng đinh vào thập tự giá và chảy máu; họ cũng sẽ không bị ảnh hưởng bởi tiếng khóc 

đau khổ và dòng máu chảy ra từ đồng bào của họ trong  những giờ thử thách này cho nhân loại. 

 

61. Không có gì ảnh hưởng đến con người nữa; họ coi mọi thứ hời hợt và không suy tư chút nào. 

 

62. Điều cần thiết là ánh sáng của Lời Ta đến được với tất cả các linh hồn, để họ có thể thức tỉnh với 

sự thật, để yêu thương, bác ái. Rồi họ sẽ nhận ra lý do của rất nhiều khó khăn. 

 

63. Điều cần thiết là tất cả mọi người phải hiểu rằng Ta đã chuẩn bị một nơi vĩnh cửu cho mỗi người 

các con, và đó không phải là của thế giới này. 



 

64. Các con đã đi theo con đường của sự tồn tại của mình với mệnh lệnh của Chúa Cha ban ra: "Hãy 

sinh sôi và nhân lên", tuy nhiên, đó đã là lúc tinh thần của các con cần được chuẩn bị để trở về với Ta. 

 

65. Ta sẽ mặc khải và để lại bằng văn bản nhiều bài học trong giai đoạn này, vì chẳng mấy chốc các 

con sẽ ngừng nghe Ta theo cách này. Sau đó, các con sẽ tự chuẩn bị và ánh sáng của Ta sẽ trực tiếp 

đến với tinh thần của các con; đó sẽ là thời gian để các con phát sinh như những môn đệ đích thực 

của Chúa Thánh Thần. 

 

66. Các con tin rằng món quà tiên tri, của lời nói và cảm hứng, là một đặc ân chỉ dành cho những 

người công chính và các vị thánh, nhưng trong giai đoạn này Ta đã giải thoát các con khỏi lỗi lầm đó 

bằng cách nói với những người bị ruồng bỏ: các con cũng có thể là tiên tri, các sứ giả và các môn đệ 

của Ta.  

 

67. Nếu nhân loại bỏ rơi các con vì sự khiêm tốn thể xác của mình, Ta sẽ đưa các con đến gần bàn của 

Ta để các con có thể cảm thấy được Ta yêu. Làm thế nào các con sẽ bù đắp tình yêu mà Ta dành cho 

các con, ôi, dân của Ta? Với sự trung thành của các con hay tình cờ với sự vong ân của các con?  

 

68. Đừng hài lòng với điều đầu tiên, hãy luôn khao khát nhiều hơn, bởi vì Ta đang chờ đợi những 

người được chuẩn bị để gửi họ đến những vùng đất khác với tin tốt lành này.  

 

69. Tình cờ các con có sợ bỏ cha mẹ, vợ con không? Các con có lo lắng về việc để lại những gì thuộc về 

mình trên Trái đất không? Người muốn trở thành môn đệ của Ta, sẽ phải nhớ lại các môn đệ của Kỷ 

Nguyên thứ hai của Ta để bắt chước họ sau đó. 

 

70. Phúc cho người chết về cơ thể khi anh ta đang dạy Giáo Lý của Ta, vì ánh sáng của tinh thần anh ta 

sẽ rất tuyệt vời. 

 

71. Luôn luôn chuẩn bị, vì ngay cả các thiên thần cũng không nhận ra khoảnh khắc đó. 

 

72. Cuốn Sách Thần Thánh này, chứa Lời của Ta, có xu hướng hoàn thiện tất cả các linh hồn. Trước đó, 

sẽ có người già, không có người lớn, không có trẻ em, nhưng chỉ có các môn đệ. 

 

73. Đọc và được soi sáng bởi cuốn sách này, vì nó sẽ tiết lộ những giáo huấn tuyệt vời cho các con. 

Các con là người không tỏ ra khó chịu khi nghe Lời mà Ta đã ban cho các con thông qua những người 

này, người mà Ta đã đặt tên cho là những con chim họa mi. 

 

 

74. Đã bao nhiêu lần các con suy yếu dọc theo con đường của mình, và chỉ bằng cách nhớ một số Lời 

của Ta, các con đã lấy lại được sức mạnh của mình! 

 



75. Hôm nay khi các con đối mặt với một thử thách, các con tìm kiếm một cuộc giao tiếp trực tiếp với 

Thiên Tính của Ta bằng lời cầu nguyện thiêng liêng và các con đấu tranh trong nội tâm của mình để 

giải tỏa tâm trí của mình để nhận được ân sủng mà các con đã nài xin từ Chúa Cha.  

 

76. Những gì các con thú nhận với Ta, một mình Ta biết điều đó. Nhưng sự tự tin này, người mà các 

con có. Ta sẽ không bao giờ công khai lỗi lầm của các con và cũng không tố cáo các con. Một lần nữa 

Ta đang dạy các con để tha thứ cho người khác.  

 

77. Coi những thử thách của mình là những bài học và lợi ích từ những Lời của Ta. Thời gian trôi qua 

một cách nhanh chóng; những người đến khi còn nhỏ, đã ở tuổi thiếu niên; những người bắt đầu cuộc 

hành trình ở tuổi thiếu niên, đã đến tuổi trưởng thành và những người bắt đầu ở tuổi trung niên, đã 

trở nên già.  

 

78. Người đã học cách tập trung vào nội tâm của mình trong khi lắng nghe Lời của Ta, đã cố gắng giữ 

nó, nhưng anh ta đã cho phép những suy nghĩ của mình đi lang thang về phía mà không liên quan đến 

Công Việc của Ta, đã nổi lên với tinh thần của anh ta những giáo huấn và một trái tim trống rỗng. 

 

79. Nhận ra rằng, nếu Ta đã gọi các con, đó không chỉ là để cải thiện các con, mà là để thực hiện theo 

cách này, trong một nghĩa vụ với Thầy của các con và với anh em của các con, để chia sẻ một cái gì đó 

về những gì các con đã nhận được rất nhiều.  

 

80. Ta sẽ không cho phép các con thể hiện Công Việc của Ta nếu các con bị ô uế. Những gì các con có 

thể, có thể truyền đạt cho anh em của mình? 

 

81. Hãy tự chuẩn bị, vì tất cả các con sẽ phải theo dõi những gì Ta đã giao phó cho các con. Các con 

không biết ơn trước Cha của mình với tư cách là Thẩm Phán Tối Cao, cho các con cơ hội để tẩy sạch 

tội lỗi của mình thông qua thực hành tình yêu, thay vì làm điều đó qua đau khổ sao? 

 

82. Nếu các con gọi đây là sám hối, Ta nói với các con, đó là sự sám hối duy nhất mà Ta sẽ chấp nhận. 

Ngày sẽ đến với các con để từ chối những gì thừa thãi và bất chính để thực hành những gì tốt đẹp và 

được phép, sẽ là một niềm vui thực sự thay vì một sự hy sinh, không chỉ về tinh thần mà cả thể xác.  

 

83. Ta đang chuẩn bị các con đường mà qua đó các sứ giả của Ta sẽ đến các vùng đất và quốc gia 

khác. 

 

84. Lời của Ta trong thời kz này đã được chứng minh trong những năm qua, bởi vì những ngôi nhà cầu 

nguyện đã được nhân lên và số đông đã tăng lên. 

 

85. Các con cảm thấy không có khả năng, phát sinh và thực hiện một sứ mệnh tinh tế như vậy, nhưng 

thực sự Ta nói với các con rằng, vô số lời dạy và cảm hứng của Ta sẽ đặt vào môi các con món quà lời 

nói, tuy nhiên, để các con đạt được lời hứa đó , điều cần thiết là các con phải có niềm tin vào Ta và 



vào chính mình. Và người sở hữu đức tin này và tuân thủ Luật của Ta, không được tự hào về những 

đức tính của mình, vì khi đó lời nói của anh ta sẽ thiếu bản chất.  

 

86. Tại sao Lời của Ta ảnh hưởng đến con người thuộc mọi tầng lớp? Bởi vì sự khiêm tốn, sự tinh khiết 

và đơn giản của nó. 

 

87. Ôi, dân của Ta: dạy trẻ em cầu nguyện cho nhân loại. Lời cầu nguyện hồn nhiên và đơn sơ của 

chúng như hương thơm của hoa, sẽ được nâng lên tới Ta và cũng sẽ đến được với những trái tim đau 

khổ. 

 

88. Chuẩn bị cho trẻ em, chỉ cho chúng cách vượt qua những cám dỗ và ngày mai chúng sẽ tiến thêm 

một bước so với bước các con đã thực hiện. Vì nếu các con có thể hiểu được Lời của Ta, nếu các con 

thậm chí biết được chiều sâu của từng { nghĩ hình thành qua những người phát ngôn khác nhau mà 

Ta thể hiện bản thân mình, và nếu  các con biết giá trị của một trong những giáo huấn của Ta, các con 

sẽ không rụt rè khi nói về Công việc này. Các con sẽ cảm thấy có khả năng thậm chí đến một chiến 

trường để những người đó nghe thấy một trong những bài học của Ta, và sự thật Ta nói với các con, 

rằng các con sẽ thấy một số người khóc lóc vì hối lỗi và những người khác có niềm hy vọng.  

 

89. Tại sao đôi khi các con không bị lay động? () những trái tim sắt đá, những người đã quen với sự 

nựng nịu của Lời Ta! Các con thờ ơ, hài lòng khi đạt được bình an và sự thoải mái, mà không nhớ rằng 

có nhiều người thậm chí không có một mẩu bánh mì này mà các con đã phung phí. 

 

90. Các con đã không muốn vui mừng khi suy ngẫm về tác dụng mà lời an ủi của Thầy sẽ gây ra trong 

nhiều trái tim. 

 

91. Ôi, những người mới bắt đầu khiêm tốn của Ta! Khi nào các con sẽ cải thiện tinh thần? Khi nào các 

con sẽ có thể thống trị những điểm yếu của xác thịt? Ta là người băng qua sa mạc truyền bá Lời Thánh 

của Ta và tìm kiếm những người khách lữ hành đã lạc mất; Tuy  nhiên, Ta ước mong rằng con người sẽ 

học cách chia sẻ những gì họ đã nhận được từ Ta. Đó là l{ do tại sao Ta nói với các con, ôi, dân của Ta, 

rằng các con nên chuẩn bị mở rộng bác ái, cho phép những giáo huấn này đến được tận cùng trái đất. 

Làm cho nó có thể đến được tất cả các quốc gia, tìm kiếm người bịnh hoạn bước đi của cuộc sống.  

 

92. Đây là nước tốt nhất mà các con có thể cung cấp cho những người khao khát tình yêu và sự thật. 

 

93. Các con vẫn chưa phát sinh để làm việc, vì các con đang che giấu những kho báu tâm linh mà Ta đã 

giao phó cho các con, trong khi ở các quốc gia khác họ bị diệt vong, vì họ chưa nhận được thông điệp 

này. Họ là những người bước đi mà không có phương hướng, những du khách thiếu nước và sự soi 

sáng. 

 

94. Nếu các con không phát sinh, ôi, dân của Ta, kiến thức của các con sẽ được sử dụng như thế nào? 

Các con dự định làm gì sẽ hữu ích và có ích cho sự tồn tại trong tương lai của mình, thứ đang chờ các 

con ở cõi tâm linh?  



 

95. Hãy thương xót với chính mình. Không ai biết khi nào thời điểm sẽ đến, trong đó tinh thần sẽ tách 

ra khỏi thân xác của anh ta. Không ai biết nếu vào ngày hôm sau, đôi mắt của anh ta sẽ mở ra với ánh 

sáng. Mọi người đều thuộc về Chúa tể của tất cả sáng tạo, và các con không biết khi nào các con sẽ 

được nâng lên.  

 

96. Hãy nhớ rằng thậm chí những sợi tóc trên đầu các con không thuộc về các con, thậm chí không 

phải là mặt đất mà các con bước đi; rằng bản thân các con không thuộc về nơi này, rằng các con 

không cần phải có tài sản trong thời gian ngắn, vì "Vương Quốc của các con cũng không thuộc về thế 

giới này." 

 

97. Tâm linh hóa bản thân và các con sẽ sở hữu mọi thứ trong sự công bìng và đo lường theo nhu cầu 

của mình, và khi thời điểm để từ bỏ cuộc sống này đến, các con sẽ tự nâng mình lên với đầy ánh sáng 

để chiếm hữu những gì thuộc về mình ở bên kia thế giới. 

 

98. Tất cả công việc tâm linh của Ta trong suốt thời gian, đã có mục tiêu dựng lên trong cõi vĩnh hằng 

một Vương Quốc của hạnh phúc và soi sáng cho tất cả con cái Ta.  

 

Bình An của Ta ở cùng các con! 

 

 

BTL V1 - 6/366 - Cuốn Sách về Sự Sống Thật - Những Giáo Huấn của Chúa Giêsu 

 

Đức Chúa phán: 

 

1. Phúc cho các con là người lắng nghe Thầy, vì sự dạy dỗ của Ta là hạt giống mà các con sẽ gửi đến 
cho các thế hệ tương lai. Các con là người đầu tiên sẽ dọn đường cho anh em vị thành niên bằng tấm 
gương của mình. 
 
2. Đây là Kỷ Nguyên thứ ba mà Thần Khí Thánh của Ta sẽ tràn ngập mọi xác phàm và mọi linh hồn, để 
thực hiện lời tiên tri mà Ta đã làm cho mọi con mắt sẽ nhìn thấy Ta. 
 
3. Thực sự Ta nói với các con rằng, khi các con giao tiếp từ tinh thần đến Thần Khívới Thiên Tính của 
Ta, các con sẽ được nhìn thấy Ta, vì đó là tầm nhìn tâm linh của các con mà Ta đã chuẩn bị. 
 
4. Các con là người thừa kế Vương Quốc của Ta. Quả của cây Sự Sống đã được Cha ban tặng cho các 
con, để các con có thể thỏa mãn chính mình và sau đó gieo hạt giống của nó. 
 
5. Chúa Cha sở hữu các cánh đồng, và Ngài đã ban chúng cho con cái của Ngài, đặt tên các con là 
những người lao động trong lãnh địa của Ngài. 
 
6. Những người đã hiểu sứ mệnh của họ và có thể canh tác trên các cánh đồng, đã vui mừng và họ 
mang đến cho Ta sự hài lòng; Những người nhận thấy con đường được tô điểm bởi những bông hoa 
thơm và tin rằng, cây không cần sự cảnh giác và chăm sóc, để sinh hoa trái, ngày nay họ thấy mình 



mệt mỏi. Trên đường đi, họ thấy rất nhiều đau khổ, tội lỗi và nỗi đau, rằng họ cảm thấy bất lực khi 
làm nhẹ thập giá của anh em mình. Họ hầu như không bắt đầu cuộc hành trình, khi họ cảm thấy mệt 
mỏi; họ tận tâm chữa lành bệnh và họ cũng bị bệnh. 
 
7. Nhưng Thầy vẫn ở trong số các mônđệ của Ngài để ban cho họ những bài học mới và giúp họ phát 
sinh. Ta nói với các con: Hãy xin và nó sẽ được ban cho, vì Ta là Cha của các con. 
 
8. Sự dạy dỗ của Ta tràn đầy tình yêu và sự kiên nhẫn, sẽ chuyển đổicác con thành những con chiên 
hiền lành, người sẽ làm theomột cách ngoan ngoãn, tiếng nói của vị Mục Tử của họ. 
 
9. Đừng quên rằng trước Hòm Giao Ước mới, các con đã cam kết tuân thủ các giới răn của Luật của 
Ta. 
 
10. Vâng, ôi, các môn đệ, sứ mệnh của các con là sự bình an và hiệp nhất; các con sẽ phải xây dựng lại 
đền thờ của Ta, bởi vì thông qua các con, Ta sẽ để lại Lời của Ta, những lời tiên tri và mệnh lệnh của 
Ta cho nhân loại. 
 
11. Ta cũng nói với các con: Nếu các con là người thừa kế của Cha, tại sao các con dám nói dối hay giả 
mạo? Các con không hiểu rằng bằng cách này, các con sẽ tăng cường sựbồi thường sao? Nầy, l{ do 
cho những đau khổ và thăng trầm của các con. 
 
12. Nếu Ta coi các con là người đầu tiên, đừng trở thành người cuối cùng, chiếm lấy vị trí của mình và 
giữ lấy ân sủng này cho đến cuối cuộchành trình. 
 
13. Đừng chia rẽ, chỉ tạo thành một gia đình, chỉ có như vậy các con mới mạnh mẽ. 
 
14. Đừng trở nên tự phụ, hãy coi như các cánh đồng của các con là nhỏ, và việc gieo của các con vẫn 
còn ít ỏi. Hãy luôn khiêm tốn và các con sẽ được tôn cao trước mặt Cha. 
 
15. Những người yếu đuối ngày hôm qua, sẽ là những người mạnh mẽ của ngày mai, mà các con 
mong muốn, giống như bình minh của một ngày mới, ánh sáng mặt trời sẽ chiếu sáng tinh thần của 
các con; sau đó các con sẽ là người giúp đỡ lẫn nhau, để hỗ trợ gánh nặng của thập giá. 
 
16. Đừng coi Công Việc của Ta là gánh nặng, cũng đừng nói rằng việc hoàn thành sứ mệnh cao đẹp là 
yêu thương Cha và anh em của mình là mệt mỏi cho tinh thần của mình. Điều thực sự mệt mỏi, là 
thập tự giá của chính mình và của những người khác, mà các con sẽ phải khóc, đổ máu và thậm chí là 
cái chết. Sự vong ân, thiếu hiểu biết, ích kỷ, vu khống, sẽ giống như một gánh nặng cho mình, nếu các 
con cho phép chúng ở trong mình. 
 
17. Đối với người bướng bỉnh, việc thực hiện Luật của Ta có vẻ khó khăn và mệt mỏi, bởi vì nó hoàn 
hảo, và nó không bảo vệ sự gian ác hay giả dối; nhưng đối với người vâng lời, Luật là sự bảo vệ, sự hỗ 
trợ, và là sự cứu rỗi của anh ta. 
 
18. Ta cảnh báo và chuẩn bị cho các con mọi thứ, để các con sẽ biết cách truyền bá những giáo huấn 
của Ta với lòng bác ái thực sự. 
 
19. Chiếu sáng những người phát ngôn của Ta để tia sáng của Ta chiếu xuống họ như một lời nói của 
con người, nhưng đầy tinh túy của Thiên Đàng, để nuôi dưỡng, thanh lọc và chữa lành muôn người. 



Số lượng phát ngôn viên của Ta sẽ sớm tăng lên; đàn ông và phụ nữ sẽ nói với kiến thức rộng , và Ta sẽ 
tiết lộ những giáo huấn tuyệt vời thông qua họ.  
 
20. Tađang nói chuyện với các con và Ta đang theo dõi các con. Đừng ngủ gật như các môn đệ của Kỷ 
Nguyên thứ hai, trong khi Chúa Giêsu đã cầu nguyện trong Vườn Cây Dầu, bởi vì những kẻ thù sẽ làm 
các con ngạc nhiên. 
 
21. Hãy cầu nguyện cùng với Thầy của mình, để lời cầu nguyện của các con có thể đầu tư cho mình với 
lòng can đảm và các con sẽ không bị đe dọa bởi những âm thanh báo động. 
 
22. Có ai đó nghi ngờ sự hiện diện của Ta, mặc dù anh ta đang nhận được thông tin liên lạc của Ta 
thông qua giảng viên của mình. Và l{ do là vì khi đánh giá cuộc sống của anh ta, lời nói và thậm chí cả 
suy nghĩ của anh ta, anh ta cho rằng mình không xứng đáng, không trong sạch, và anh ta tin rằng sự 
hiện diện của Ta trong anh ta là không thể. Ta thực sự nói với các con: tất cả những người mà Ta giao 
tiếp đều không trong sạch mà là người tội lỗi, nhưng Tasuy ngẫm về nỗ lực không ngừng của họ để 
xứng đáng hơn trong việc truyền tải Lời Thánh của Ta, và sức mạnh của Ta và ánh sáng của Ta ở bên 
họ. 
 
23. Dân này, dân ở thời điểm hiện tại nên giống như một người trẻ trung, đã đến trước sự hiện diện 
của Cha họ như một ông già, mệt mỏi về tinh thần vì cuộchành trình dài, vượt qua gánh nặng, suy yếu 
và thất vọng. Nhưng để giúp anh ta đi theo con đường của mình, Ta đã mở một cuốn sách, cuốn sách 
của Sự Sống, trong đó anh ta sẽ khám phá bí mật của sự bình an vĩnh cửu, của tuổi trẻ, sức khỏe và 
hạnh phúc vĩnh cửu. 
 
24. Trong lãnh địa của Ta, các con sẽ phục hồi sức mạnh đã mất, Ôi! Người lao động của Ta!  
 
25 Lời của Ta luôn khuyên sự công bình và đức hạnh. Các con không được lan truyền những lời nói ác 
{ về anh em của mình, gây ra sự xấu hổ 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 xấu xa phá hủy đạo đức và 
bảo vệ tệ nạn; đừng nguyền rủa bất cứ thứ gì được tạo ra. Không lấy những gì thuộc về người khác 
mà không có sự cho phép của chủ sở hữu hoặc truyền bá sự mê tín dị đoan. 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. 
 
26. 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 giảng thuyết Giáo L{ của Ta? Và nếu các con không cảm thấy những gì các con đã 
học, làm thế nào các con mong đợi để dạy như một tông đồ tốt? 
 
27. Hãy nói với Ta, ôi, dân của Ta: Các con đã phân tích và thực hành điều gì cho đến bây giờ? Lời của 
Ta rất rõ ràng và đơn giản và các con vẫn chưa thể diễn giải nó, tuy nhiên Ta đã đến để chiếu sáng và 
hướng dẫn các con trên con đường ánh sáng. Đừng đi chệch khỏi con đường đó hoặc quay lại; Các 
con cũng không nên đi du hành cách vội vàng. 
 
28. Vì tình yêu của Ta dành cho các con, Ta đã đến để dạy các con, và Ta rất lo lắng khi các con đến với 
Ta và cất lên tiếng nói của mình trong bài hát như những thiên thần làm: "Vinh danh Thiên Chúa trên 
các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiện tâm. " 
 



29. Ta cũng muốn nghe một lời ăn năn từ các con, lời thú nhận chân thành của các con, để an ủi và 
khuyên các con như một người Cha và là người Bạn tốt nhất của các con. 
 
30. Hôm nay các con vẫn bỏ qua tất cả những gì Ta sẽ mặc khải cho các con trong giai đoạn này; Từng 
bước Ta sẽ tiếp tục truyền dạy các con. Giáo L{ của Ta, được biết đến bởi một phần của nhân loại, sẽ 
đạt đến sự huy hoàng của nó khi thời gian đến. 
 
31. Tađã không kêu gọi những nhà thông thái hay triết gia được hưởng lợi bằng sự hiểu biết của họ; 
Ta đã chọn người khiêm nhường để biến họ thành người phát ngôn của Lời Ta, qua đó Thần Khí của 
Ta truyền thông tin này, và vui mừng khi thấy các con nhận ra Ta. 
 
32. Đài phun nước tình yêu của Ta đang tràn đầy; các con có muốn nhận lấy Ta không? Ta ở trong bản 
chất của Lời của Ta. Kết hợp bài thánh ca của các con với bài của các thiên thần và ca ngợi Ta. Tất cả 
những gì các con yêu cầu cho sự tiến bộ tâm linh của mình, Ta sẽ ban cho các con. 
 
33. Các con đang lắng nghe Lời của Cha. Ánh mắt của Ta thâm nhập vào trái tim các con và trong một 
số các con,Ta cảm nhận được độ cứng của đá và độ lạnh của đá cẩm thạch, tuy nhiên, Ta cho phép 
nước chảy ra từ những tảng đá đó, và tình yêu và sự dịu dàng của Ta sẽ mang đến cho các con sự ấm 
áp mà tinh thần các con cần. 
 
34. Ta đã tạo ra cơ thể của các con từ vật chất, và Ta đã cho các con hơi thở thiêng liêng của Ta; Ta 
ban cho các con một lương tâm để các con sống nhận ra Ta, và thỉnh thoảng Ta đến để trao cho các 
con những bài học đầy trí tuệ nâng cao tinh thần của các con. Trong Kỷ Nguyên thứ hai, Ta đã gieo hạt 
giống tình yêu của Ta trong các con và hôm nay Ta đến để vun đắp nó; tại thời điểm mọi người sẽ ở 
bên Ta, như Ta đã luôn ở bên các con. 
 
35. Ta đã đánh bóng các con trên con đường, vì Ta mong các con được thanh tẩy và đạo đức, để các 
con có thể trở thành môn đệ tốt của Ta. 
 
36. Sống bằng cách cảnh giác và cầu nguyện, và mọi đau khổ sẽ được chấp nhận; các con sẽ không rơi 
vào cám dỗ, và các con sẽ cảm thấy rằng Thần Khí của Ta là Cha sẽ bảo vệ các con. Hãy mạnh mẽ 
trong thử thách của mình. Hãy nhớ đến Chúa Giêsu trong Kỷ Nguyên thứ hai, khi Ngài đã được dâng 
chén đắng và Ngài đã thấy trước nỗi đau đang chờ đợi Ngài, thì Ngài đã nói: "Lạy Cha nếu có thể được 
hãy mang chén đắngnày ra khỏi Con, nhưng đừng theo Ý Con, một theo Ý Cha." Các con, người cũng 
trải qua nỗi đau và đau khổ trên Trái đất, các con không muốn bắt chước Ngài sao? các con không 
muốn bước theo Ngài sao? 
 
37. Tại sao bây giờ các con bớt sợ hãi khi Ta nói với các con, như là Thần An Ủi, hơn là khi Ta nói với 
các con với tư cách là Thẩm Phán trong Kỷ Nguyên thứ nhất, và là Thầy trong Kỷ NguyênThứ hai, vì có 
phải Ta là cùng một Thần Khíđã nói chuyện với các con trong ba Kỷ Nguyên không? Có phải là do Ta 
nói chuyện với các con với sự dịu dàng không? 
 
38. Tađãtruyền thụcho các con trong Kỷ Nguyên thứ hai và hôm nay Ta đến để cung cấp cho các con 
cùng một Lời nuôi dưỡng của Ta, bởi vì các con là môn đệ của Ta và Ta muốn các con được Tanâng 
đỡ. Phục sinh cho một cuộc sống ân sủng và tận dụng thời gian chính xác mà Ta đang dạy các con. Sau 
đó, khi các con đã nhận được tất cả những gì Ta đã chuẩn bị cho các con, Ta sẽ yêu cầu các con cung 
cấp một kế toán về những việc làm của mình về điều này và tất cả các giai đoạn: vì khi Ta đã đến Trái 
đất và đãtrở thành Con Người, các con đã trò chuyện với Ta và các conđã nhận được các bài học của 



Ta như hôm nay. Nhưng trong khoảng thời gian đó, trong khi một số các conđã tin,những người khác 
đãnghi ngờ, và thời kz ân sủng đó, cơ hội cho sự thăng tiến của tinh thần các con đã qua. Nhưng Cha 
ban những bài học và thử thách mới cho con cái Ngài để nâng cao tâm linh, và trong giai đoạn này, Ta 
ban cho các con thêm một sự dạy dỗ, để các con thấy Đất Hứa gần hơn. 
 
39. Ta đã nói chuyện với các giảng viên khác nhau, và vì họ không hoàn hảo vì họ là con người, các con 
đã nghi ngờ, nhưng thực sự Ta nói với các con rằng,Ta đã đến tận dụng chính họ, bởi vì Ta biết họ và 
Ta đã chuẩn bị họ trong suốt nhiều thế kỷ để trình bày họ trước các con trong giai đoạn này với tư 
cách là người phiên dịch Lời của Ta. 
 
40. Ta đã đến để tìm kiếm các con, vì tình yêu của Ta dành cho các con là tuyệt vời, Ta đã lên kế hoạch 
cho một số mệnh phục hồi cho mỗi sinh vật, trong đó công l{ yêu thương của Cha được phản ánh. 
Mặc dù lỗi của các con, Ta tiết lộ cho các con nhiệm vụ của mình trong nhân loại, nhưng các con cần 
phải suy ngẫm sâu sắc và trở nên xứng đáng với nó. Hãy nhớ rằng Ta không chỉ thể hiện bản thân 
mình trước các controng Lời, mà còn trong cảm hứng và trong mặc khải, thông qua những giấc mơ và 
tầm nhìn. 
 
41. Ôi,dân của Ta: các con vẫn chưa hoàn thiện bản thân, nhưng các con sẽ ở bên Ta khi các con đã 
được thanh luyện qua những đức tính của mình. Nếu hôm nay các con coi mình là người không biết 
gì, Ta sẽ soi sáng và các con sẽ nói và làm cho nhân loại ngạc nhiên. Khi các conđã chuẩn bị, mong 
muốn của các con sẽ được cộng tác với Ta trong Công Việc cứu rỗi nhân loại. 
 
42. Ta đang dạy các consự thật và chỉ cho các con con đường để các con có thể tự chuẩn bị, và với lời 
cầu nguyện và hành động của mình, các con có thể bắt chước Ta, nhớ lại những ví dụ của Tatrong Kỷ 
Nguyên thứ hai. Có thể tất cả các hành vi của cuộc sống của các con nắm lấy tình yêu và sự thật, để 
thông qua chúng, các con có thể làm chứng cho Ta. Hãy nhớ rằng không phải ai phát âm DanhTa cũng 
yêu mến Ta; cũng không phải ai phát âm Danh củaTa, tôn thờ Ta; chỉ những người tuân thủ lề Luật 
của Ta, làm chứng cho Ta. 
 
43. Bây giờ Ta đến để ban cho các con thêm thời gian để các con có thể tiến lên theo nấc thang của sự 
hoàn hảo của mình, và các con có biết bí mật về độ cao của mình là gì không? Đó là tình yêu, sự chân 
thành, sự thuần khiết của trái tim và hành động tốt của mình. Đó là l{ do tại sao Ta đã nói: Làm sạch 
bên trong và cả bên ngoài chén; hãy cảnh giác như những trinh nữ khôn ngoan trong dụ ngôn của Ta, 
hãy giữ cho ngọn đèn của mình cháy sáng; nói vững chắn về Giáo L{ của Ta, và đừng sợ hãi hay xấu hổ 
khi trở thành môn đệ của Ta, vì nếu hôm nay các con chối Ta, ngày mai khi các con tin chắc về sự thật 
của Ta, các con sẽ trải nghiệm nỗi buồn. 
 
44. Nếu các con không nhận ra Ta qua Lời của Ta, hãy nhận ra Ta qua những phép lạ mà Ta đã thực 
hiện giữa các con. Những gì Tađã hứa với các con thông qua các giảng viên của người phát ngôn, Ta 
đã hoàn thành trên con đường tồn tại của các con. Tại sao nhiều người từ chối những biểu hiện của 
Tanhư là Thần Khí Thánh, khi các con đang sống trong Kỷ Nguyên của Chúa Thánh Thần? 
 
45. Nếu các con hỏi Ta bằng chứng về những điều mặc khải này, Ta sẽ đưa nó cho các con, nhưng nếu 
Ta gửi các con đi cho một bài kiểm tra, các con sẽ làm gì? Các con sẽ cảm thấy yếu đuối và nhỏ bé.  
 
46. Ta muốn nhìn thấy ở các con niềm tin mà những người bệnh đã thể hiện trong Kỷ Nguyên thứ hai, 
khi họ đãxuất hiện trước mặtTa: đó là người bại liệt, người mù và người phụ nữ không thể chữa được. 



Ta muốn cảm thấy được yêu thương như Người Cha, được mời làm Bác Sĩ và được lắng nghe như là 
Thầy. 
 
47. Hôm nay Ta không được hy sinh như trong Kỷ Nguyên thứ hai, thay vào đó, Thần Khí của Ta sẽ tự 
lan tỏa trong sự soi sáng, về bản chất, trong tất cả con cáiTa, để hướng dẫn chúng đến nơi an toàn. 
Khi các con đã tiến bộ trên con đường của độ cao của mình, các con sẽ chỉ hình thành một tinh thần 
chính nghĩa, hòa bình, để cầu thay cho tất cả anh em của mình. 
 
48. Đoàn kết tình yêu của các con với sự can thiệp của Mẹ thiêng liêng của các con, bởi vì triều đại của 
công l{ đã gần kề với tất cả mọi người. 
 
49. Thực hành bác ái và tặng cho anh em của mình như Ta đã cho các con. 
 
50. Suy ngẫm những Lời của Ta và cảm thấy có trách nhiệm với nghĩa vụ của mình. Tại sao đôi khi các 
con quên rằng Ta đã đổ tràn đầy tình yêu để tha thứ cho lỗi lầm của các con và ban cho các con cơ hội 
để bắt đầu một cuộc sống mới? Tại sao các con rơi vào một thói quen, khi Ta chuẩn bị cho các con đi 
dọc theo con đường tiến hóa, nơi các con đang khám phá những chân trời mới và rộng lớn và những 
động lực vô tận cho tinh thần? 
 
51. Đừng chỉ bị lay động lúccác con nghe Lời Ta. Đừng khóc vì lỗi lầm của mình nếu các con không cảm 
nhận sâu sắc hoặc đưa ra những lời hứa sai lầm về việc cải cách mà các con sẽ sớm phá vỡ. Hãy cảnh 
giác và mạnh mẽ để vững vàng trong quyết định của mình, và khi các con hứa sẽ cải cách, hãy làm 
điều đó một cách chắc chắn và đến với Ta để nói với Ta: ‘Cha ơi, con đã hoàn thành huấn lịnh của 
Ngài, con đã vâng lời Cha, con đã tôn kínhDanh của Ngài.’  
 
52. Đây là thời gian Ta đã nói trước với nhân loại và Ta muốn các con tạo thành khối lượng của Lời này 
mà Ta đã trao cho các con, để thực hiện các lời tiên tri của Ta, sau đó các con sẽ trích xuất và phân 
tích nó, và làm cho nó được biết đến, gửi đến anh em của mình.Các con có muốn thực hiện nhiệm vụ 
này không? Ta sẽ cung cấp cho các con thời gian cần thiết để thực hiện nhiệm vụ của mình mà Ta đã 
giao cho các con trong Công Việc của Ta và ngoài nhiệm vụ đó.Hãy tích cực và sẽ có bình an và hạnh 
phúc trong tinh thần của mình. Tiếp tục mà không trở nên tự phụ hoặc giam hãm bản thân trong một 
vòng tròn tự cao tự đại, là một sự hỗ trợ và một tấm gương cho anh em thể chất và tinh thần của 
mình. Nhiệm vụ của các con không chỉ giới hạn trong công việc chỉ dành cho người được tái sinh, mà 
các con còn phải giúp đỡ những người bị biến thành những sinh vật đang cần tình yêu và lòng bác ái, 
được rất ít người nhớ đến. Không đủ để tin và nhận ra biểu hiện của Ta trong giai đoạn này, cần phải 
thực hành Giáo L{ mà Ta đang dạy các con. 
 
53. Không cho phép trẻ em đi lạc khỏi con đường thiếu giáo dục, hãy nhớ rằng tinh thần được tiến 
hóa của chúng có thể vấp ngã trên địa hình gồ ghề của một hướng đi sai lầm, sau khi được chuẩn bị 
để hoàn thành các nhiệm vụ lớn hơn.  
DỤ NGÔN 
 
54. "Giữa một khu vườn hưng thịnh, một ông già đáng kính, đứng chiêm ngưỡng công việc của 
mìnhcách vui vẻ. Một đài phun nước trong vắt phun lên khu vườn trồng trọt của ông. . 
 
55. Đã đến với ông, một người đàn ông, bị bệnh phong. Người giàđãcoi anh với tình yêu, đã đón nhận 
anh và hỏi anh đang tìm gì. Người lữ khách đã nói với ông: đừng đến gần tôi vì tôi là một người bị 
phong hủi. Người giàđã không cảm thấy bất kz sự trách móc nào, đã cho phép anh ta vào, ông đã cho 



anh ta cư trú trong nhà, và ông ta đã nuôi dưỡng anh ta mà không hỏi nguyên nhân gây bệnh. Người 
phong hủi, trong khi được bảo vệ bởi người già, đã làm sạch cơ thể và đầy lòng biết ơn, đã nói với 
ông: Tôi sẽ ở lại với ông, vì ông đã phục hồi sức khỏe của tôi, tôi sẽ giúp ông canh tác trên cánh đồng 
của ông. 
 
56. Sau đó, một người phụ nữ đã đến nơi đó, với sự tuyệt vọng phản chiếu trên khuôn mặt của cô ấy 
và người già đã hỏi cô ấy: Cô cần gì? Và với nước mắt cô đã trả lời: Tôi không thể che giấu tội lỗi của 
mình, tôi đã ngoại tình và tôi đã quay lưng lại với nhàtôi, và đã bỏ rơi những đứa con nhỏ của mình. 
Người giàđã nói với cô: đừng ngoại tình nữa, hãy yêu thương và tôn trọng người bạn đời của mình, và 
trước khi trở về nhà, hãy uống nước sạch này và tự thanh lọc. Nhưng người phụ nữ đã trả lời: Tôi 
không thể quay lại, nhưng cho phép lời kêu gọi của ông đến ngôi nhà của tôi và tôi sẽ ở lại phục vụ 
ông. 
 
57. Ngày tháng đãtrôi qua, và những đứa trẻ nhỏ đãbị bỏ lại một mình, đã đi tìm người già, vì chúng 
đã biết rằng ông truyền đạt việc từ thiện và ông đã hỏi chúng: Các cháu tìm kiếm gì? Và chúngđã trả 
lời: Chúng cháu bị bỏ lại một mình trong nhà, cha mẹ của chúng cháu đã bỏ rơi chúng cháu và chúng 
cháu đến với bác để tìm kiếm bánh và nơi cư trú, vì chúng cháu biết rằng thông qua bác, chúng cháu 
sẽ tìm thấy thức ăn. Người giàđã nói với chúng: Hãy vào, bố mẹ các cháuđang ở với ta, hãy nghỉ ngơi 
và tham gia cùng họ. 
 
58. Mọi người đã được đoàn tụ, và trong sự đoàn tụvới đầy hạnh phúc, họ đã lấy lại được sự bình an, 
đã có sự tha thứ và hòa giải, và họ đãtrở lại cuộc sống hàng ngày. Người cha đãtái sinh, được tẩy sạch 
bệnh phong hủi, đã che chở cho người phụ nữ dưới mái nhà của mình một lầnnữa và đã mang lại sự 
ấm áp cho con cái. Côấyđãăn năn và được gột rửa, là nơi nương tựa cho người đàn ông và là cái nôi 
cho con của cô. Những đứa trẻ, những người nghĩ rằng họ đã mất cha mẹ mãi mãi, đã cảm ơn người 
già vì đã tìm lại được họ và đã cho phép ngôi nhà của họ được phục hồi. "KẾT THÚC DỤ NGÔN 
 
59. Thực sự Ta nói với các con: Nếu các con tìm kiếm Ta giữa những vấn đề lớn nhất của mình, các con 
sẽ luôn tìm ra giải pháp cho chúng. 
 
60. Ta là một trong những chuyện ngụ ngôn cổ xưa. Hãy đến với Ta, vì Ta không từ chối bất cứ ai, thay 
vào đó Ta tận dụng những thử thách của các conđể thanh lọc các con và kéo các con lại gần Ta hơn. 
Hãy đến một và tất cả, lấy lại sự bình an và sức khỏe của mình. Uống từ suối nước trong trẻo và được 
cứu, vì Ta là Sách Sự Sống và Ta đã trình bày thêm một trang để các con học tập và mạnh mẽ trong sự 
dạy dỗ của Ta. Các con có muốn tiến bộ dọc theo con đường này không? Biết Luật của Ta và tuân thủ 
từng điều Luật của Ta. Đừng dâng lời cay đắng cho Cha của mình hoặc làm cho Ta đau khổ. Nầy, sự hy 
sinh của Ta là không thayđổi; các conmang Ta đến thập tự giá mọi lúc vì sự nghi ngờ và khó hiểu của 
mình. 
 
61. Đối với các con, những người nam giới, Ta đã trao một di sản, một kho báu, một người phụ nữ mà 
các con là người giám sát, để yêu thương và giữ gìn cô ấy. Và tuy nhiên, người bạn đồng hành của các 
con đã đến để trình bày những lời phàn nàn và nước mắt của cô ấy với Ta, vì sự thiếu hiểu biết của 
các con. Ta đã nói rằng các conmạnh mẽ, rằng các con đã được tạo ra trong hình ảnh và sự giống nhau 
của Ta, nhưng Ta đã không gửi các con để làm nhục người phụ nữ và biến cô ấy thành kẻ nô lệ của 
mình. Ta đã bancho các con sức mạnh, để các con có thể đại diện cho Ta trong nhà của mình; mạnh 
mẽ về đức hạnh, tài năng, và Ta đã bancho các con một người phụ nữ làm bạn đồng hành và như một 
sự bổ sung cho sự tồn tại trần gian của mình, để các con có thể tìm thấy sự can đảm để chịu đựng 
những thử thách và thăng trầm thông qua tình yêu của cả hai. 



 
62. Bây giờ Ta đang gọi các con đến Vương Quốc của Ta để các con có thể được cứu, nhưng các con 
phải làm việc và kiếm công đức để leo lên con đường ánh sáng mà Ta đã vạch ra cho các con. Ta hồi 
hộp chờ đợi các con; Hãy đến và các con sẽ được chào đón như những đứa trẻ ngoan ngoãn và sẽ có 
niềm vui trên Thiên Đàng. 
 
63. Tại sao các con cảm thấy mệt mỏi trong tinh thần, khi Tabancho các con sức mạnh trong mọi lúc? 
Đừng xa rời Ta, ngay cả khi có sự mệt mỏi hay lạnh lẽo mà loài người đã áp đặt lên các con. Ta là sự 
sống lại và là sự sống, nếu các con tâm sự với Ta, các con sẽ lấy lại được sức mạnh và hạnh phúc của 
mình. Khi các con cần sự hỗ trợ, hãy quay sang Ê-lia, người chăn chiên của các con và ông ấy sẽ duy trì 
các con. Khi các con cần sự an ủi và sự dịu dàng, hãy quay sang Maria, Mẹ thiêng liêng của các con, và 
cảm nhận sự nựng nịu và nhựa thơm của cô ấy. Nhận ra tình yêu của cô ấy, cô ấy cảm nhận được nỗi 
đau của các con và cô ấy đồng hành cùng các con trong nỗi buồn của mình. Nỗi đau khổ của cô ấy lớn 
đến mức nào khi các con đi lạc khỏi lối đi và mù quáng bước đi sau khi nhìn thấy ánh sáng này! 
 
64. Nỗi đau đã tràn ngập trái tim nhân loại. Ngày nay, lời tiên tri đã được ứng nghiệm, trong đó nêu 
rõ: "Cha mẹ sẽ từ bỏ con cái, và con cái từ bỏcha mẹ. Anh em sẽ chối bỏ và ghét nhau." Các con cũng 
sẽ thấy các ngôi nhà có thể là nơi bất hòa và thù địchnhư thế nào. Nhưng Ta đã đến để ngăn các con 
dọc theo con đường và bảo các con loại bỏ những vũ khí hủy diệt đó và không phá hủy lẫn nhau, để 
chạy trốn khỏi sự hỗn loạn đó, để đến và bước theo Ta trong Công Việc Cứu Chuộc này. 
 
65. Ta hỏi các con: Các con đã không nhận được sức mạnh và sự an ủi trong Lời của Tasao? Các con đã 
không bịlay động trước sự hiện diện của Ta sao? Vâng, hỡi các môn đệ, nếu xác thịt không thú nhận, 
thì linh hồn nhận ra Ta, nó dâng cho Ta lời cảm tạ và khám phá ra bản chất của Tình yêu của Ta trong 
chiều sâu của Lời này. Có phải Ta đã không hứa trong Kỷ Nguyên thứ hai rằng,Ta sẽ trở lại với tư cách 
là Thần Chân L{ sao? Nầy, Ta đã hoàn thành tất cả những gì Ta đã hứa. 
 
66. Học tập, hỡi các môn đệ, để các con có thể dạy những người sẽ đến sau. Các triết gia và các nhà 
bác học sẽ tìm kiếm các con, và Ta sẽ nói chuyện với họ thông qua các giảng viên của các con, và do 
đó Ta sẽ chứng minh cho họ một lần nữa rằng,Ta đã làm lợi bản thân của người nghèo và người 
khiêm tốn. Hãy trỗi dậy, ôi,những người lao động, và gieo những cánh đồng mà Ta đã chuẩn bị cho 
các con, vì Ta sẽ sớm đến, với tư cách là Quản Trị Viên và Thẩm Phán, để hỏi các con về vụ thu hoạch 
từ hạt giống mà Ta đã trao cho các con. 
 
67. Ta đầu tư các con với ân sủng của Ta, để các con có thể là những thầy giáo khiêm tốn của anh em 
mình và chữa lành bệnh tật. Chào mừng những người đang tìm kiếm ánh sáng, và được soi sáng cho 
tất cả. Khuyên nhủ và hoán cảicác tội nhân, nhưng đừng tự hào là môn đệ của Ta. Khi các con cảm 
thấy sự đau khổ của anh em mình và có thể an ủi họ, khi các con thực sự yêu thương và làm những 
việc bác ái mà không công khai chúng, các con sẽ được gọi là môn đệ của Ta.  
 
Bình An của Ta ở cùngcác con! 
 

 

BTL V1 - 7/366 - Cuốn Sách về Sự Sống Thật - Những Giáo Huấn của Chúa Giêsu 

 

Đức Chúa phán: 

 



1. Đối với những người vẫn chưa hiểu về biểu hiện của Ta, Ta nói với họ: Người mà Ta giao tiếp là con 

người giống như các con, và chỗ ngồi này mà các con nhìn thấy ở góc nhà cầu nguyện nơi người phát 

ngôn của Lời Ta lặp lại, không phải là ngai vàng của Chúa. 

 

2. Ngai vàng mà Ta tìm kiếm giữa các con là trái tim của các con, và Ta sẽ ở đó khi các con có thể tôn 

thờ Ta mà không cần thờ ngẫu tượng hay cuồng tín. 

 

3. Các con quá yếu đuối và đã quá thiên về thần tượng, đến mức vô tình các con đang tôn thờ Ta qua 

những người phát ngôn mà Ta giao tiếp, và các con coi những nơi này như thể chúng là thiêng liêng. 

Tuy nhiên, khi các con không còn có Ta trong hình thức này, các con sẽ nhận ra rằng những phát ngôn 

viên này không phải là phương tiện được nâng cao nhất cho sự giao tiếp của Ta; khi Tia thần thánh 

dựa trên tinh thần được chuẩn bị đầy đủ của các con, thay vì ngự xuống trên một giảng viên của con 

người, thì các conđã đạt được sự giao tiếp hoàn hảo, bởi vì sẽ không có lỗi hay sự nhầm lẫn nào sẽ 

hòa lẫn với ánh sáng của Thầy. 

 

4. Con người từ cõi vĩnh hằng, được tiền định để giao tiếp với Thần Khí của Ta dưới nhiều hình thức, 

điều này mà bây giờ các con có thông qua một giảng viên của con người, là một trong số đó. 

 

5. Nếu các con thấy sự không hoàn hảo trong Lời này, hãy gán nó cho giảng viênmà Ta giao tiếp, hãy 

nhớ rằng Ta đã chọn những người phát ngôn này trong số những người khiêm tốn, thiếu hiểu biết và 

thấp hèn, để việc giao tiếp của Ta thông qua họ sẽ làm các con ngạc nhiên. Nhưng khi các con thâm 

nhập vào chiều sâu của sự dạy dỗ của Ta, đừng chuyển đổi thành thẩm phán của người phát ngôn của 

Ta, vì Ta, Người nói chuyện với họ mọi lúc thông qua lương tâm của họ, là Người duy nhất phán xét 

họ. Do đó, không đo bằng thước đo của các con, vì với cùng một cách các con sẽ được đo. 

 

6. Người được gọi là người lao động của Ta, cảm thấy rằng trái tim của anh ta dẫn anh ta đến và nghe 

Ta và tiếp tục bước vào những ngôi nhà cầu nguyện và bác ái này. 

 

7. Ta nói với những người có cảm hứng là người được chọn trong Kỷ Nguyên thứ ba này,và với những 

người đã ở trong hàng ngũ những người lao động của Ta: Giữ gìn huấn lịnh của Ta, suy ngẫm về các 

khuyến nghị của Tavà phân tích những Lời của Ta, để các con có thể trở thành những chiến binh mạnh 

mẽ, những người sẽ không cho phép bản thân bị khắc phụcbởi những khó khăn. 

 

8. Tất cả các con nên biết rằng vào cuối năm 1950, Ta sẽ ngừng nói chuyện với các con theo cách này, 

và điều đó là cần thiết để nó được như vậy, để các con có thể cảm nhận được Ta giữa các con một 

cách trọn vẹn khi các con nâng cao một sự thờ phượng lên đến Ta từ tinh thần đến Thần Khícách 

hoàn hảo. 

 

9. Với những bài học mà Ta dành cho các con, Ta mang đến cho các con gần thời gian mà Ta đã thông 

báo, để các con có thể hiểu được sự thay đổi trong các con sau đó! 

 



10. Đến lúc đó các con nên mạnh mẽ và đã chuẩn bị, nếu các con tuân theo thánh ý của Ta và tiến 

hành sự tiến hóa tâm linh của mình. 

 

11. Các con phải cảnh giác, bởi vì sự cám dỗ sẽ tấn công các con mọi lúc, một số người sẽ bị buộc phải 

tiếp tục cách vô thời hạn một giai đoạn mà kết thúc của Ta đã được chỉ ra; trong khi những người 

khác, thông qua việc thiếu sự chuẩn bị và quá nhiều điều phù phiếm, sẽ nói rằng họ đang lắng nghe 

Lời Thánh của Ta. Nhưng từ bây giờ Ta chuẩn bị cho các con và Ta muốn các con biết rằng Ta không 

nói bằng lời nói của con người, mà bằng những cảm hứng, { tưởng và suy nghĩ. 

 

12. Để ban cho các con bài học của Ta bằng lời nói của con người, Ta đã đến để giao tiếp thông qua 

một giảng viên của con người, nhưng một khi đã đạt được sự giao tiếp tinh thần với Thần Khí, các con 

sẽ không nói với Ta bằng lời nói của con người, cũng như Cha của các con sẽ không làm điều đó với 

các con. 

 

13. Nếu các con không tự chuẩn bị, những tin đồn sẽ đến tai các con sẽ khiến các con bối rối và với 

chúng, các con sẽ nhầm lẫn anh em của mình sau đó. Ta cảnh báo các con, để một khi sự giao tiếp này 

kết thúc, các con sẽ không cố gắng thực hành chúng một lần nữa, bởi vì đó sẽ không phải là tinh thần 

ánh sáng sẽ tự biểu lộ, nhưng những sinh vật bối rối sẽ nhắm đến để phá hủy những gì các con đã 

thiết lập. 

 

14. Mặt khác, người biết cách chuẩn bị cho mình, người thay vì cố gắng tỏ ra đáng chú { có thể khiến 

bản thân trở nên hữu ích, thay vì dự đoán các sự kiện, có thể chờ đợi với sự kiên nhẫn, anh ta sẽ nghe 

rõ sự dạy dỗ của Ta sẽ đạt được tinh thần của anh ta về những món quà tồn tại trong anh ta, đó là: 

cảm hứng, trực giác, sự hiện diện thông qua cầu nguyện, tầm nhìn tâm linh và những giấc mơ tiên tri. 

 

15. Ta chuẩn bị cho các con, hỡi dân của Ta, để các con không vi phạm Luật của Ta thông qua sự thiếu 

hiểu biết. Ta mở mắt các con ra ánh sáng của sự thật, để các con có thể hiểu được trách nhiệm to lớn 

đè nặng lên mình, đồng thời nhận ra nhiệm vụ của các con vô cùng tinh tế trong Công Việc này mà Ta 

đã giao phó cho các con. 

 

16. Ta muốn rằng sự vâng lời của các con làm cho các con xứng đáng với sự bảo vệ của Ta và không 

phải thông qua lỗi lầm, sự không hiểu biết và sự bất tuân của các con, các con sẽ phơi bày trước công 

lý của con người để giam giữ những bước chân của mình trên Trái đất. 

 

17. Thực sự Ta nói với các con rằng, anh ta không tuân thủ Luật của Ta tồn tại trong lương tâm của 

mình, sẽ không đến được với Ta; nhưng Ta cũng nói rằng, sẽ thật buồn nếu các con vất vả gieo hạt và 

khi thời khắc gặt hái, các con thất vọng với vụ mùa của mình,bởi vì các con sẽ thấy rằng những gì các 

con đạt được là cho cơ thể của mình và không có gì hướng tới sự hoàn hảo của tinh thần mình. 

 

18. Ôi,dân của Ta, đừng khóc khi nghe Ta nói như vậy, đừng nghĩ rằng Ta bất công khi Ta đưa ra yêu 

cầu, các con cũng không nên gán những lời này cho người phát ngôn với một trái tim sắt đá! Ta biết 

rằng Ta có l{ do để chuẩn bị cho các con và giữ cho các con cảnh giác. 



 

19. Ta muốn rời xa các con giữa nhân loại để các con có thể cứu nhiều người đang đi trong bóng tối, vì 

họ không thể nhìn thấy ánh sáng của sự thật; nhưng nếu các con không đạt được sự chuẩn bị mà các 

con phải được gọi là môn đệ của Ta, các con có tin rằng một người mù có thể hướng dẫn những người 

mù khác không? 

 

20. Thực sự Ta nói với các con rằng, chỉ có anh ta người nên nói về đức tính đã thực hành nó trên con 

đường của mình và biết cách cảm nhận nó. 

 

21. Hãy cảnh giác và cầu nguyện, ôi,dân của Ta, để ý thức trách nhiệm thức tỉnh trong các con để các 

con có thể lắng nghe tiếng nói của lương tâm của mình ở mọi bước, và do đó cảm thấy rằng các con 

đã thâm nhập vào Kỷ Nguyên của ánh sáng, trong đó tinh thần của các con phải thức tỉnh và chú { đến 

các huấn lịnh của Ta. Các thế hệ tương lai sẽ coi các con là người được chúc phúc khi biết rằng các con 

đã được chọn để thiết lập nền tảng của một nhân loại mới, tiền hô của sự dạy dỗ của Tacủa Kỷ 

Nguyên thứ ba. 

 

22. Mọi người đều trải qua nỗi đau vào thời điểm này và trái tim của các con, di chuyển trong những 

sợi nhạy cảm nhất của nó, đã trở lại với Ta một khi nỗi buồn của nó đã được giảm bớt và sẵn sàng đi 

theo Ta. Một Lời duy nhất của Ta đã đủ để các con nhận ra rằng chính Ta là người nói theo cách này; 

sự khao khát sự dịu dàng và tình yêu mà các con đã dành cho Ta, đã biến mất và các con chỉ muốn giữ 

gìn ân sủng của Ta, nhưng nhiều người sẽ không biết cách diễn giải những biểu hiện của Ta, rằng dưới 

những hình thức khác nhau Ta đang truyền đạt cho nhân loại, họ cũng sẽ không hiểu Lời Ta và sự 

thiếu hiểu biết đó sẽ giống như một tấm màn che mắt họ, điều đó sẽ ngăn họ suy ngẫm về sự thật của 

Ta. 

 

23. Nếu các con muốn tìm thấy Ta, hãy tìm kiếm Ta trong sự im lặng, trong sự khiêm nhường của ngôi 

đền bên trong của mình và ở đó các con sẽ được giao tiếp với Thần Khí của Ta và Ta sẽ cảm thấy được 

các con yêu mến và tôn kính. 

 

24. Đừng tưởng tượng hay mong muốn nhìn thấy Ta trong bất kz đối tượng nào: Đừng xây dựng với 

sự phô trương bất kz ngôi nhà cầu nguyện nào để dành cho việc thờ phượng Ta, bất cứ nơi nào các 

con có thể nâng cao tinh thần của mình; nếu các con muốn tụ họp, một ngôi nhà khiêm nhường sẽ đủ 

để các con lắp ráp, và khi các con đã dựng lên thánh đường thực sự trong lòng mình, do đó các con sẽ 

dạy anh em mình xây dựng nó. 

 

25. Các con biểu lộ sự nghèo khó của mình với Ta, các con nói với Ta rằng các con không sở hữu bất kz 

phước lành nào trên Trái đất, nhưng hãy nhớ rằng Ta đã ban cho các con sự bình an, tình yêu, sự nâng 

cao tâm linh, tạo nên một kho báu lớn hơn; trở nên mạnh mẽ, người Do Thái khôn ngoan và khi các 

con cảm thấy được Thần Khí truyền cảm hứng, hãy nói với anh em của các con về Ta; Chữa lành người 

bệnh, củng cố kẻ yếu, bảo vệ người không phòng vệ và khi làm những việc này các con sẽ biết được 

sự giàu có tồn tại trong tinh thần của mình, khi đó các con sẽ cảm thấy có phước. 

 



26. Những người cuối cùng sẽ có những bước tiến lớn trên con đường này, và nên chuẩn bị con 

đường của họ từ ngày này trở đi; khi thời điểm này đến, hãy dâng cho Ta lời cảm tạ và làm chứng 

trước anh em mình rằng lời của Ta đã được ứng nghiệm. Đừng kìm hãm bất cứ ai trong tiến trình tâm 

linh của họ, vì theo thánh ý của Ta, nhân loại này sẽ phát triển trong một thời gian ngắn. 

 

27. Ta nhận được thành tích của các con lớn hay nhỏ; Taban cho các con sức mạnh của Ta và Ta an ủi 

các con trong những phiền não; nước mắt của các con là nước tưới tốt nhất mà các con có thể cung 

cấp cho việc gieo giống của mình; giống như một người mẹ thức dậy và trong im lặng rơi nước mắt vì 

sự hiểu lầm của con cái, vì vậy các con sẽ theo dõi và chịu đựng những người mà Ta đã để lại dưới sự 

chăm sóc của các con, rằng Ta có thể nói với các con: Phúc cho ai là tôi tớ. Phúc cho những người gieo 

hạt giống hoàn hảo. 

 

28. Ta chào mừng các connhững kẻ lang thang. Ta hoan nghênh các connhững người gieo hạt. Các con 

đang rút lui khỏi các thực hành không cần thiết, để theo Cha của mình, biết rằng phần thưởng cho 

những nỗ lực của các con không phải ở Trái đất. Các con hài lòng với những thăng trầm của cuộc sống. 

Phúc chocác con.Các conđã chưa xinTa về thức ăn phong phú, các con đã hài lòng với lớp vỏ bánh mì. 

Phúc cho các con, vì các con đã chứng minh rằng các con không theo đuổi một nguyên nhân trần thế, 

nhưng đã chứng minh rằng các con đang theo bước chân của Chúa Giêsu của Nazaret. 

 

29. Các con đã không bị đe dọa bởi các thử thách, và trong thực tế, Ta nói với các con: Ta đã đặt một 

cây thập giá lên mỗi người trong số các con; tất cả những phiền não của các con, mọi thứ mà con 

người đã lấy từ các con, sự khan hiếm của các con, sự đau khổ mà mỗi người và mọi người mang 

trong lòng, đó là thập giá của các con. Các con đã mang nó với sự kiên nhẫn, và sự nhu mì của các con 

xứng đáng với phần thưởng. 

 

30. Người chỉ tìm kiếm những gì liên quan đến thế giới không xứng với Ta. Các con có được những lợi 

ích trần thế thông qua thể chất - sẽ phơi bày anh ta và với vũ khí tình yêu của các con, các con sẽ đánh 

bại anh ta. 

 

31. Ta là Thầy của các con và Ta nói với các con: Vì các con đã kiên nhẫn vượt qua, đừng bỏ dở giữa 

chừng. Ai muốn chữa lành, sẽ vác thập giá của mình đến cuối cuộc đời. Bất cứ ai không thích nghi với 

chính mình sẽ làm cho thập giá của mình nặng hơn, và nó dường như không thể chịu đựng được. 

 

32. Nếu các con muốn sự hoàn thành của mình trong Giáo Lý của Ta là xứng đáng, thì hãy kiên nhẫn 

mang lại sự đau khổ của mình; và đối với tất cả những người nói với Ta: " Thưa Thầy, con không chịu 

đựng được bất kz thập tự giá nào đối với con", Ta thấy rằng nó chỉ mang một sức nặng của sự cam 

chịu bị thất bại; nhưng đây không phải là thánh ý của Ta. 

 

33. Các con phải cho Ta xem cái gì? Các con đã chăm sóc hạt giống nào? Các cánh đồng mà các con đã 

canh tác và làm cho màu mỡ thông qua sự hoàn thành của các con là gì? Thời điểm mà những hạt 

giống hoàn hảo vẫn chưa đến, nhưng Ta không muốn làm các con nản lòng. Ta hướng dẫn các con để 

đạt được độ cao lớn nhất. Đừng quên rằng theo sau việc gieo của các con, nó cũng sẽ làviệc thu hoạch 



của các con. Khi lúa mì các con gieo bị xỉn, các con sẽ không thu hoạch được gì. Khi các con gieo nó, 

các con sẽ thu hoạch nó. Vì vậy, hãy cống hiến hết mình để gieo, và các con sẽ làm việc để nhận phần 

thưởng cho tương lai. Quả chín sẽ có trong LẫmTa. Ta để lại "Bảy cái tai" cho các con để tu luyện 

chúng. Ta sẽ yêu cầu trái thứ nhất, trái thứ hai và cứ thế cho đến cuối cùng, và khi tất cả đều ngon, vụ 

thu hoạch sẽ hoàn hảo. Nhưng đôi tai mà Ta nói với các con là gì, các môn đệ yêu dấu? Bí mật Bảy đức 

tính của tinh thần. 

 

34. Hãy mạnh mẽ! Nhựa thơm là từ các con và Ta đã cho Thần Khí của Ta đến một ánh sáng. Người ta 

sẽ đến để điều tra các con, nhưng Ta sẽ cung cấp cho họ các cuộc biểu tình thông qua các hòa giải 

viên. Khốn thay cho kẻ không được chuẩn bị, vì họ sẽ nghi ngờ về Thầy. Ta củng cố các con cho thời 

điểm thử nghiệm: nhưng tại sao các con lại ngạc nhiên khi họ đến? Có phải Lời của Tađãkhông tiên 

báo? Vì vậy, Ta nói với các con: Hãy tự chuẩn bị, dân của Ta, bởi vì trên đường đi, các con sẽ gặp con 

sói đói muốn chế ngự các con trong bộ lông của một con cừu. Nhưng nếu các con tỉnh táo, các con sẽ 

khám phá ra nó và chiến thắng nó bằng vũ khí tình yêu của mình. 

 

35. Ngườita sẽ tìm kiếm điểm yếu của các con để khiến các con lạc lối; cũng giống như họ đã nghiên 

cứu kỹ về Thầy trong Kỷ Nguyên thứ hai, họ cũng sẽ làm như vậy với các con.Nhưng Ta đánh thức các 

con, chuẩn bị cho các con và ban cho các consự trực giác. 

 

36. Ở những vùng đất gần và xa các con sẽ truyền bá Lời của Ta. Ta sẽ chuẩn bị những người lao động 

mới để cây sẽ không bị bỏ mặc sau năm 1950. 

 

37. Đừng cảm thấy sợ hãi trước con người, vì thực sự Ta nói với các con: Ta sẽ nói qua miệng các con, 

Ta sẽ làm chứng cho Lời của Ta qua các con và tiếng vang của nó sẽ chạm đến biên giới của Trái đất; 

người có ảnh hưởng, người không đáng kể, người đứng đầu chính phủ, các nhà bác học và các nhà 

thần học. 

 

38. Nhân loại sẽ nhìn thấy trong các con các sứ giả của Chúa Thánh Thần. Các con sẽ chuyển đổi sự 

không hoàn hảo thành sự hoàn hảo. Lời nói của các con sẽ dịu dàng, đầy dịu dàng, và qua đó, người 

bệnh sẽ được chữa lành, và người đã đi lạc khỏi con đường sẽ ăn năn về lỗi lầm của mình và sẽ trở về 

với Ta. 

 

39. Hôm nay các con là môn đệ của Ta, ngày mai các con sẽ trở thành giáo viên, để làm gương tốt cho 

nhân loại. Ta sẽ thấy các con đến gần đài phun nước của tình yêu và trí tuệ, với trái tim tràn đầy niềm 

vui, và Ta sẽ nói với các con: Hãy đến và làm dịu cơn khát của mình, và khi các con hài lòng và đã tự 

mình dâng lên cho Ta, các con sẽ nhìn thấy Ta trên con đường của thế giới, nơi những người khát 

nước đang chờ các con đến. 

 

40. Chúa Cha đã đặt tên cho các con là con cái của ánh sáng và hòa bình, nhưng các con nên biện 

minh cho tên đó bằng hành động của mình. Chỉ có như vậy, các con mới có thể làm chứng về Ta. Khốn 

thay cho người cảm thấy mình có đức hạnh, sẽ cho phép sự phù phiếm hoặc ích kỷ ở trong lòng mình, 

vì sự sụp đổ của anh ta sẽ sắp xảy ra và nó sẽ rất đau đớn! 



 

41. Trái cây mà Ta đã ban cho các con để chia sẻ với anh em mình, có một hương vị mà các con không 

thể nhầm lẫn, cũng không nên trao đổi, nếu các con không muốn công việc của mình bị khan hiếm. Ta 

không muốn các con tuyên bố rằng các con yêu mến Ta, Ta mong muốn rằng với những việc làm của 

mình, các con để lại ấn tượng về tình yêu, bác ái và đức tin. 

 

42. Luôn luôn khi các con phát sinh tuyên bố rằng các con là dân của Ta, Ta sẽ kiểm tra những người 

gần gũi với Ta nhất và phục vụ Ta tốt nhất, như Ta đã làm với các tông đồ của Ta tại Biển hồ Galilê; 

sau đó các con sẽ biết, nếu các con thực sự yêu mến Ta và nếu đức tin của các con là vững chắc. Ai 

muốn theo Ta, phải khiêm nhường. 

 

43. Sự tuân thủ Luật của Ta là sự khiêm nhường trong tinh thần của mình; Người biết vâng lời, được 

đầu tư với ân điển của Ta, trong khi người bước tới bởi ý chí tự do của riêng mình tin rằng mình sẽ 

được của thừa kế với mình, thực sự đã bị tước đi những món quà của mình. 

 

44. Ngày ngày Tađã đến để truyền dạy đạo lý cho các con, chuẩn bị các concho sự đấu tranh, vì Ta sẽ 

sớm nói chuyện với các con bằng cách này, và các con cần phải mạnh mẽ để chịu đựng các thử thách. 

Biết cách ở bên Ta; học cách mang Ta trong lòng mình và trong những giây phút khó khăn của mình, 

các con sẽ thấy Ta thực hiện phép lạ thông qua các con. 

 

45. Hiểu được bao nhiêu Ta muốn nói với các con, vì vậy các con sẽ không nghĩ rằng không thể thực 

hiện được sự dạy dỗ của Ta trong các con. 

 

46. Giải thích đúng những lời của Ta, để các con có thể tiến thêm một bước trên con đường hoàn 

thiện tâm linh của mình. 

 

47. Các con có khả năng từ bỏ mọi thứ để theo sau Ta, có giống như những người đã theo sát Ta trong 

Kỷ Nguyên thứ hai không? Hay các con sẽ cố gắng bắt chước đứa con hoang đàng trong dụ ngôn của 

Ta, người đã rời khỏi nhà của cha mình, để đi đến những vùng đất khác và đã phung phí hết gia tài đã 

được trao cho anh ta? 

 

48. Các con ngậm ngùi không dám trả lời Ta; nhưng đừng sợ, vì nếu Ta đã gọi các con, đó là vì Ta biết 

rằng các con yêu mến Ta và các con sẽ đi theo Ta đến cuối cuộc hành trình. 

 

49. Nếu những gì các con sợ, là mất mạng hoặc hy sinh bằng máu, Ta có thể nói với các con rằng,các 

con sẽ không gặp phải những thử thách này trong cuộc đấu tranh tâm linh của mình; Trái đất đã trở 

nên màu mỡ kể từ Kỷ Nguyên thứ hai với dòng Máu của Thầy và của các môn đệ của Ngài. 

 

50. Giá trị của các con sẽ là;các con hoàn thành Luật tâm linh, mà không từ bỏ nghĩa vụ của mình đối 

với đời sống vật chất. 

 



51. Ta không yêu cầu tất cả mọi người từ bỏ giống nhau, cũng không phải ai cũng có khả năng hy sinh 

như nhau. Trong thời gian đó, các môn đệ của Tađã phải cống hiến hoàn toàn cho Công Việc mà Tađã 

đến để giao phó cho họ, và vì mục đích đó, họ đã cần phải rời xa cha mẹ, con cái, vợ và tất cả tài sản 

trần thế của họ; mặt khác, trong khi giảng dạy cho nhiều người, Ta đã dạy họ rằng để tuân thủ cuộc 

sống mà Đấng Tạo Hóa ban tặng, điều cần thiết là phải làm cho "cái gì của Thiên Chúa trả cho Thiên 

Chúa và của Caesar trả cho Caesar." 

 

52. Nhân loại thời đó là vật chất, và đồng thời ít phát triển hơn, đó là l{ do tại sao Ta nói với muôn 

người: "Con người không chỉ sống bằng bánh mà bằng mọi Lời đến từ Thiên Chúa". 

 

53. Các con cũng là một nhân loại duy vật, nhưng cùng lúc đãtiến hóa, có khả năng cung cấp cho tinh 

thần của mình những gì nó cần và cho cuộc sống con người của các con những gì nó đòi hỏi. 

 

54. Các con không phải là người mới đối với sự dạy dỗcủa Ta, vì nếu như vậy, Tađã có thể trao cho các 

con Luật của Tađã được khắc trên đá như Ta đã làm trong Kỷ Nguyênđầu tiên, nhưng nếu Ta đến để 

nói với các con về tâm linh và mặc khải những mầu nhiệm những điều đã không được giải thích cho 

những người của thời đó, đó là một dấu hiệu cho thấy các con đã là môn đệ của Ta trong những lần 

trước. Nầy, lý do tại sao đôi khi Ta nói với các con: "họ và các conlà giống nhau."  

 

55. Ở một vùng đất xa xôi, có một người cha với một trong những người con trai mà ông yêu quý. 

 

56. Người con trai đã bị bệnh và người cha thấy cuộc sống của anh ta gặp nguy hiểm, đã đưa anh ta 

đến một lão già đã cai trị vận mệnh của vùng đó, và khi đến trước mặt ông, ông ta đã nói với người 

già: "Con trai tôi bị bệnh và mong muốn lớn nhất của tôi là cho anh ta được chữa lành, vì nếu anh ta 

chết, tôi cũng sẽ chết vì đau buồn ". 

 

57. Người già đã nói với ông ta: "Con trai của bạn sẽ được chữa lành và anh ta sẽ trở lại vùng của bạn 

đầy sức sống và sức khỏe", và khi phát âm những lời này, ông ta đã chạm vào người bị bệnh và anh ta 

đã được chữa lành. 

 

58. Khi trở về khu vực, người cha đã chăm sóc con trai mình được mạnh mẽ và khỏe mạnh. Thời gian 

đã trôi qua và người con trai đó cảm thấy mạnh mẽ, kiêu ngạo và chỉ đạo những bước đi của mình dọc 

theo những con đường quanh co, đã ăn những trái cây độc đã làm suy yếu cơ thể và tinh thần. Anh ta 

đã thờ ơ với cha mình và anh ta đã chỉ nuôi dưỡng cảm giác thù hận và hủy diệt. 

 

59. Cha của anh ta, khi nhìn thấy anh ta bị lạc trong vực thẳm của sự gian ác, đã đi đến Esplanade và 

đã nói với lão già: "Người đàn ông tốt bụng, con trai tôi đã đi một con đường quanh co đã đưa anh ta 

xuống vực thẳm." 

 

60. Người già đã hỏi"Tại sao bạn khóc?". 

 



61. "Tôi khóc vì sự ngoan cố của con trai tôi. Tôi đã chờ đợi tinh thần của nó được nâng lên khỏi thế 

giới này, nhưng khoảnh khắc đó đã không đến và tôi không thể chịu đựng sự gian ác của nó nữa." 

 

62. Người già đã trả lời: "Bạn đã cầu xincho anh ta được sống và anh ta sống. Đã đến lúc bước chân 

của anh ta dừng lại trên Trái đất, nhưng này, hãy chú {, bạn nên học cách xin và được hài lòng với ý 

muốn của Tôi." KẾT THÚC 

 

63. Ôi! Dân Do Thái yêu dấu: Ta luôn luôn công bình trong những quyết định của Ta. Tại sao đôi khi 

các con muốn can thiệp vào thiết kế tối cao của Ta? Các con không biết rằng những người khởi hành 

đến cõi tâm linh thâm nhập vào một sự sống thật  sao? Trái lại, không được phản đối, giúp họ khởi 

hành với sự phù hợp của mình, để sự chuyển tiếp của họ từ thế giới này sang thế giới tiếp theo có thể 

được lấp đầy bằng sự vững chắc và hiểu biết tâm linh. 

 

64. Tìm kiếm Tanhư là Người Cha, nhận ra Tình yêu của Ta, Trí tuệ của Tavà Công lý của Ta; hãy đến 

với Ta qua sự nâng cao của lời cầu nguyện, đức tin và hành động tốt của mình.  

 

Bình An của Ta ở cùngcác con! 

 

 

BTL V1 - 8/366 - Cuốn Sách về Sự Sống Thật - Những Giáo Huấn của Chúa Giêsu 

 

Đức Chúa phán: 

 

1.Ánh sáng của Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các con, nhưng tại sao các con đại diện cho Ta dưới 

hình chim bồ câu? Những hình tượng và biểu tượng đó không nên được các môn đệ mới của Ta tôn 

thờ nữa. 

 

2.Hiểu sự dạy dỗ của Ta, Ôi, dân của Ta: Trong Kỷ Nguyên thứ hai Chúa Thánh Thần đã biểu lộ chính 

Ngài trong phép rửa của Chúa Giêsu dưới hình thức một con chim bồ câu, bởi vì cách con chim đó bay 

giống chuyến bay của linh hồn, màu trắng của nó nói lên sự tinh khiết, và trong cái nhìn ngọt ngào và 

dịu dàng của nó có một sự phản ánh của sự ngây thơ. Làm thế nào những người đã không được đánh 

bóng đó sẽ được làm cho hiểu về Thần Thánh, nếu không phải bằng cách áp dụng các hình thể được 

biết đến với họ trên thế giới? 

 

3. Chúa Kitô, Người nói chuyện với các con tại thời điểm này, được đại diện bởi một Con Chiên và 

chính Gioan trong tầm nhìn tiên tri của anh đã nhìn thấyTa như vậy. Tất cả điều này là do thực tế 

rằng, nếu các con tìm kiếm Ta trong mỗi Công Việc, các con sẽ luôn tìm thấy trong tất cả thụ tạo một 

hình ảnh của Tác Giả của SựSống. 

 

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

Thánh Thần và những người đã nghĩ rằng nó liên quan đến một Vị Thần ở trong Thiên Chúa, đã không 



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

nhất, Đấng đang chuẩn bị thời gian mà Ngài sẽ giao tiếp cách tâm linh với con người thông qua một 

phát ngôn của loài người. 

 

5. Trong những giáo huấn này, Ta giao cho các con thanh gươm ánh sáng và sự thật, để các con có thể 

chiến đấu với nó trong trận chiến mà Ta đã tuyên bố từ rất lâu, và một khi Ta nói với các con rằng 

những vũ khí mà Ta giao phó cho các con là tình yêu và công l{, của sự tha thứ và bác ái cho anh em 

mình. 

 

6. Chỉ còn vài năm nữa Ta sẽ tiếp tục truyền đạt Giáo Lý của Ta cho các con theo cách này; bảo vệ 

những giáo huấn của Ta vào cuối năm 1950, những biểu hiện này sẽ chấm dứt, và điều cần thiết là các 

con phải được củng cố thông qua sự khiêm nhường và vâng lời của mình, để các con vượt qua mọi 

thử nghiệm. 

 

7. Đừng nghĩ rằng chỉ có một cách tâm linh là các con sẽ đấu tranh, không, dân của Ta, cuộc đấu tranh 

sẽ tiếp cận theo mọi mệnh lệnh, vì vậy, bất cứ điều gì đã đi chệch khỏi hướng đi của nó, sẽ trở lại với 

nó, rằng nó đã không hoạt động, sẽ xuất hiện trở lại đối với sự tiến hóa của nó và những gì đã bị làm 

mờ, sẽ có được sự thanh lọc của nó. 

 

8. Sau đó, các con sẽ thấy các thể chế của con người bị lung lay trong chính nền tảng của họ, các con 

sẽ thấy các yếu tố của Thiên nhiên bị kích động sẽ gây ra sự hủy diệt và đặt niềm tin của nhân loại vào 

một bài kiểm tra. 

 

9. Tất cả những điều này sẽ diễn ra sau năm 1950, và nếu các con vẫn trung thành với Luật này, các 

con sẽ vượt qua mọi thăng trầm không hề hấn gì; tuy nhiên, nếu các con rơi vào tình trạng không vâng 

lời, đi chệch khỏi những gì Ta đã ra lệnh, kể từ hôm nay Ta sẽ nói với các con: các con sẽ phải chịu sự 

xót xa của các thử thách và các yếu tố không được giải phóng và những điều này sẽ không tuân theo 

mệnh lệnh của các con. 

 

10. Ta không muốn sự phiền não này cho những người mà Ta đã truyền thụ trong một thời gian dài 

như vậy; Ta muốn bình an cho họ, để trong những giây phút khó khăn của họ, họ sẽ truyền đạt một 

lời của ánh sáng và nhựa thơm cho người bị ảnh hưởng. 

 

11. Người nào trong thời gian này không lo lắng để được Chúa Thánh Thần soi sáng? 

 

12. Thực sự, Ta nói với các con rằng, nếu các con có thể tự chuẩn bị, tuyệt vời sẽ là những biểu hiện 

mà các con sẽ thấy sau đó. 

 

13. Trong Kỷ Nguyên thứ hai, khi Ta đãtỏ cho các môn đệ nhìn thấy lần cuối cùng, giữa những đám 

mây, khi Ta đã biến mất khỏi tầm mắt của họ, đãcó một nỗi buồn trong họ, lúc đó họ đã cảm thấy bị 

bỏ lại một mình, nhưng rồi họ đãlắng nghe tiếng nói của thiên thần, sứ giả của Chúa đã nói với họ: 



"Hỡi người của Galilê, các bạn nhìnthấy gì? Cùng một Chúa Giêsu này mà các bạnnhìn thấy thăng 

thiên vàoThiên Đàng, các bạn sẽ nhìn thấy Ngài trở lạitheo cách tương tự. " 

 

14. Sau đó, họ đãhiểu rằng khi Thầysẽtrở lại với con người, Ngài sẽ làm điều đó một cách thuộc 

tâmlinh. 

 

15. Vài ngày sau cuộc đóng đinh của Ta, khi các môn đệ đãtụ tập quanh Maria, Tađã làm cho sự hiện 

diện của Ta được cảm thấy, được thể hiện trong một tầm nhìn tâm linh của một con chim bồ câu. 

Trong khoảnh khắc phước lành đó, không ai đã dám di chuyển hay nói một lời nào. Đã có sự xuất thần 

thực sự, trong khi họ nhìn thấy tầm nhìn đó và trái tim họ đã đập rộn ràng với sức mạnh và niềm tin, 

nhận ra rằng sự hiện diện của Thầy, Người rõ ràng đã ra đi, sẽ luôn ở bên họ trong Thần Khí. 

 

16. Ôi! Các môn đệ của Ta: Hãy suy nghĩ cẩn thận về những giáo huấn này và cho phép ân sủng của Ta 

được thể hiện trong các con, như trong những thời điểm đó. 

 

17. Hôm nay, Tangự xuống giữa các con,rạng rỡ với ánh sáng, khi Ta đã xuất hiện trước các môn đệ 

của Ta trong Kỷ Nguyên thứ hai, khi Ta đã đến với họ trong Thần Khítrước khi Ta thăng thiên, để củng 

cố và giải thoát họ khỏi sự nhầm lẫn, do những sự cố mà họ đã chứng kiến. Vì vậy, Ta trình bày bản 

thân mình trước các con, đầy vẻ lộng lẫy để nói với các con: Sự hy sinh của Ta mãi mãi được lặp lại, Ta 

luôn được hồi sinh từ cõi chết và đổ ánh sáng của Ta lên các con để các con có thể bắt đầu cuộc hành 

trình và thực hành tất cả những gì Ta đã dạy các con. 

 

18. Hãy tự chuẩn bị để các con có thể nhận được từ Vương Quốc của Ta những lợi ích tâm linh mà Ta 

đã đến để ban cho các con. 

 

19. Bữa tiệc đã được chuẩn bị, Chiên đã được hiến tế và hoa quả phong phú đã sẵn sàng. Tập hợp 

xung quanh Ta, Ôi, các môn đệ, và nuôi dưỡng chính mình. Ta mở cuốn sách của sự khôn ngoan để 

các con có thể đọc bài học tương ứng với ngày hôm nay. Hãy đến với Ta và nhận sự nuôi dưỡng mà Ta 

dành cho các con, vì thời gian ân sủng mà Ta cho phép các con là ngắn ngủi. 

 

20. Tại sao Lời mà Ta truyền qua người phát ngôn của con người làm các con ngạc nhiên, vì Ta luôn 

tận dụng con người để nói chuyện với các con và hướng dẫn các con trong mọi thời điểm? Khi Ta đã 

đến với các con trong Kỷ Nguyên thứ hai, Ta đã trở thành Con Người để khi chiêm ngưỡng các công 

việc của Ta, các con sẽ theo bước chân của Ta. Các con đã chứng kiến sự ra đời, trưởng thành, đấu 

tranh và cuộckhổ nạn của Ta. Điều cần thiết là nhân loại phải nhận thức được Tình yêu và sức mạnh 

của Ta, để tấm gương của Ta không thể nào quên trong tất cả con cái Ta. Đó là l{ do tại sao các con 

khóc khi các con nhớ lại những sự kiện này và các con cảm thấy hối hận, bởi vì Ta đã không được nhân 

loại công nhận hoặc yêu thương hoàn toàn. Ngay cả hôm nay, trong Kỷ Nguyên thứ ba, Ta đã đến để 

trao cho các con thêm một bài học sẽ giải thích các công việc trước đây của Ta và chuẩn bị cho các con 

cho giai đoạn mới mà các con sẽ sống. 

 



21. Ta ước muốn rằng ngày mai, khi các con ngừng nghe Ta theo cách này, các con sẽ bắt chước Ta và 

vẫn là giáo viên của nhân loại. Ai sẽ là những người sẽ phát sinh và cứu con người khi họ thấy mình ở 

giữa sự hỗn loạn? Ai sẽ đại diện cho Ta trong Kỷ Nguyên thứ ba và làm chứng cho Ta? Ai sẽ là người sẽ 

kiểm tra sự tiến bộ của các yếu tố hủy diệt, khi chúng được phát hành trên thế giới? Ai sẽ bắt chước 

các tông đồ của Tađể truyền bá Giáo Lýcủa Ta? Các con, người mà Ta đang chuẩn bị với Lời của Ta, với 

những món quà chữa lành và sức mạnh, để các con có thể là các bác sĩ, cácsứ giả và những người an 

ủi, bởi vì nhân loại sẽ than thở rất nhiều trước và sau khi Ta đã ra đi. Thời gian trong tương lai sẽ đưa 

chén đắng đến giới hạn, và vào những ngày đó, Thần Khí của Ta sẽ rung động trong tâm trí, chiếu sáng 

các sinh vật bịnh hoạn để tránh xa sự nhầm lẫn đang ngự trị. Chính trong thời gian đó, sự đau khổ sẽ 

thống nhất tất cả các linh hồn và họ sẽ tìm kiếm ánh sáng và con đường dẫn đến Ta. 

 

22. Các con có tôn trọng thánh ý của Ta để hướng dẫn những người tìm kiếm Ta không? Các con nói 

rằng đó là mục đích của mình và các con nhờ Ta giúp đỡ để vượt qua tất cả những trở ngại sẽ cản trở 

các con trên con đường của mình. Vâng, các con thân yêu của Ta, Ta đã nói rằng Ta sẵn sàng giúp đỡ 

các con, vì không có sức mạnh đó, các con sẽ chẳng làm được gì. Các con yếu đuối, nghèo nàn và thiếu 

hiểu biết, nhưng Ta đang biến các con thành người thừa kế của Ta về một vương quốc vĩ đại thực sự 

và Ta sẽ không giữ lại bất cứ điều gì trong Thánh địa bí mật của Ta; tất cả những gì thuộc về các con 

như con cái của Ta, Ta sẽ trao cho các con và Ta khuyên các con nên phân phối sự giàu có này cho anh 

em của mình. 

 

23. Ta đang nói với các con về sự thống nhất, hài hòa và sự hiểu biết; Vì mong muốn của TachodânDo 

Thái là Con Tàucứu rỗi, một đài phun nước hòa bình và hy vọng cho tất cả những du khách mệt mỏi. 

Ta đã gọi các con là những người mạnh mẽ và các con sẽ vì sức mạnh trong những đức tính mà Ta đã 

ban cho các con. Hãy nhớ rằng trong tất cả các cuộc đấu tranh của mình, Ta đi trước mặtcác con,để lại 

dấu chân của Ta. Hiểu rằng khi nàocác con không đoàn kết, sẽ không có sự bình an hay niềm vui trong 

tinh thần của các con. Ta muốn nhìn thấy các con thoát khỏi mọi đau khổ, bởi vì các con đang ở gần 

cuối thời gian phục hồi của mình, các con đang ở tại cổng của miền Đất Hứa, nơi các con sẽ đi đến 

chiến thắng và được cứu, vì đó là thánh { của Ta. 

 

24. Ta không muốn các con trở nên cuồng tín với Lời của Ta, cũng không hình thành một thần tượng 

mới. Ta không muốn hy sinh mạng sống của các con, hoặc dâng hoa hoặc trái cây từ các khu vườn của 

các con, vì đây là Công Việc của Ta và sẽ không có công đức nào bằng cách dâng chúng cho Ta. Ta 

không muốn các con dựng lên một tháp Baben khác, chứa đầy sự phù phiếm và sự kiêu ngạo. Những 

gì Ta muốn các con dâng cho Ta là một nơi tôn nghiêm đến với Ta, được hình thành với những hành 

động yêu thương, cầu nguyện và lời nói của các con được phát sinh từ trong lòngcác con và trao cho 

Ta tên của những linh hồn khao khát sự thật: Đây là sự tôn thờ mà Ta yêu cầu ở các con . 

 

25. Các con phải tuân theo Luật tiến hóa, hãy xem lý do cho sự tái sinh của mình. Chỉ có Thần Khí của 

Ta không cần phải tiến hóa: Talà bất biến. 

 

26. Ngay từ đầu Ta đã chỉ cho các con cái thang mà các linh hồn leo lên để đến với Ta. Hôm nay các 

con không nhận thức được mức độ của mình, nhưng khi các con từ bỏ cơ thể vật lý của mình, các con 



sẽ biết mức độ tiến hóa của mình. Đừng đứng yên, vì các con sẽ là một trở ngại cho những người theo 

các con. 

 

27. Mặc dù các con ở trong các mặt phẳng khác nhau, hãy đoàn kết về tinh thần và một ngày nào đó 

các con sẽ được đoàn tụ trong giai đoạn thứ Bảy và cao nhất, tận hưởng tình yêu của Ta. 

 

28. Hãy nghe Ta, những người được tạo ra theo hình ảnh và sự giống nhau của Ta: Đừng trỗi dậy vào 

ngày mai để nói về Giáo Lýcủa Ta nếu các con không mang hạt giống tốt, nếu các con không biết đệ 

trình là gì và các con làm ngược lại với những gì Luật của Ta ra lệnh . Ta khuyên các con bây giờ, để 

ngày mai các con sẽ không vấp ngã trên lối đi. 

 

29. Người phụ nữ mà Tatrao ban cho các con như một người bạn đời mà các con sẽ bảo vệ, các con sẽ 

tôn trọng cô ấy và thông qua cô ấy, Ta sẽ làm cho hạt giống của các con có kết quả.Ta không muốn các 

con nói về sự thật và sự công bình, rồi sau đó tiến hành coi thường những bông hồng và từ bỏ chúng 

sau đó, bởi vì các con sẽ vi phạm Luật của Ta. Tôn trọng không chỉ những gì là của các con, mà cả 

những gì thuộc về người khác; hãy công bằng và khuyến khích hòa bình trên Trái đất. Thời điểm sẽ 

đến, trong đó các con sẽ sẵn sàng để nói về sự phục tùng, tình yêu và sự tha thứ. 

 

30. Phúc cho anh ta là người trên Trái đất biết hạ mình xuống, vì Ta sẽ tha thứ cho anh ta. Phúc cho 

anh ta là người bị vu khống, vì Ta sẽ làm chứng về sự vô tội của anh ta. Phúc cho anh ta là người làm 

chứng cho Ta, vì Ta sẽ ban phước cho anh ta. Và người bị lãng quên vì thực hành Giáo Lýcủa Ta, Ta sẽ 

nhận ra anh ta. 

 

31. Ai trong số các con không cảm thấy sự hiện diện của Ta cũng như không được nuôi dưỡng bằng 

Lời của Ta? Xin và nó sẽ được ban cho. Nếu trước đây các con đã tìm kiếm Ta trong các vì sao và trong 

các vật thể vật chất, thì bây giờ hãy tìm kiếm Ta trong vô hạn với tinh thần. Tiếp cận Ta thông qua tình 

yêu, thông qua sự vâng lời và các con sẽ có bình an. 

 

32. Yêu mến Ta và không thần tượng những người phát ngôn này qua người Ta giao tiếp. Yêu mến Lời 

của Ta và Công Việc của Ta, chúng vượt xa những gì của con người. Những người phát ngôn này chỉ là 

công cụ của Ta và họ không vượt trội, nhưng tương tự như các con. 

 

33. Thỏa mãn cơn khát của mình trong đài phun nước vô tận của Ta để các con sẽ không còn là những 

người khát nữa; Ta không muốn con cái của Ta bị đói hay khát; đó là l{ do tại sao Ta tiếp cận các con 

mang bánh của sự sống vĩnh cửu, để các con sẽ không cảm thấy cần lợi ích tâm linh trong một khoảnh 

khắc. Mặt khác, Ta khao khát tình yêu của các con, sự bình yên của các con và các con đã từ chối 

Tanước của sự hiểu biết của mình. Cho đến bây giờ các con vẫn chưa thỏa mãn cơn khát dữ dội của 

sự thừa nhận của các con đối với Luật của Ta, mà như những đứa con của Ta, các con nợ Ta. Nhưng 

Ta sẽ tiếp tục chờ đợi, bởi vì sự kiên nhẫn của Ta không cógiới hạn. Hãy đến với Ta và Ta hứa với các 

con rằng, sự bảo vệ của Ta sẽ không thể thiếu, vì nếu hôm nay các con biết yêu mến Ta, một ngày nào 

đó các con sẽ đến với Ta và cuối cùng sẽ hiểu Ta. 

 



34. Sống, lấy từ tất cả những gì Ta đã tạo ra cho sự thịnh vượng của các con trên Trái đất và sự bình 

an sẽ không rút khỏi các con. Tiếp tục đấu tranh để các con sẽ đạt được sự cứu rỗi thuộc tâm linh của 

mình. 

 

35. Đối với tinh thần khi anh ta được chuẩn bị, không có sự tồn tại của đêm, không mệt mỏi cũng 

không ngủ; trong công việc của mình, anh ta tìm thấy sức mạnh và trong mọi bài kiểm tra, có một cơ 

hội tuyệt vời để thể hiện sự dũng cảm và sự kiên nhẫn của anh ta. Những linh hồn khác mặc dù họ yếu 

đuối, có thể tìm kiếm Ta trong thời điểm thử nghiệm, đức tin và hy vọng của họ sẽ cho phép họ tiến 

lên. Ta muốn các con khiêm tốn và vâng lời, để các con sẽ được hướng dẫn bởi lương tâm của mình, 

đó là tia lửa thần thánhquản trị tinh thần của các con. 

 

36. Các con đến để hỏi Ta điều gì và các con khóc cho ai? Các con nói với Ta rằng chỉ có Ta mới có thể 

cung cấp cho các con những gì các con cần. Thật có phước là các con đang tìm kiếm Ta và có thể yêu 

cầu sự khiêm nhường cho những người thân yêu của mình và cho những người, mặc dù họ không 

phải là người thân màcác con yêu thương dịu dàng và quan tâm đến sự tiến bộ về tâm linh của họ. 

Các concầu xincho những người sống trong cảnh bị giam cầm đang thụ án và cho những người, dù vô 

tội, cũng bị cầm tù. Các con cầu nguyện cho những người bệnh đang xa nhà; mong muốn này được 

sinh ra từ trong lòng vì các con đang bắt đầu thể hiện tình yêu, và các con đang tìm thấy một niềm vui 

tối cao trong tình cảm đó. Được truyền cảm hứng thông qua tình yêu để nhận ra tất cả các công việc 

của các con và chúng sẽ có bản chất tâm linh. 

 

37. Khi các con cầu nguyện, hãy tìm kiếm Ta trong vô hạn, vượt ra ngoài vật chất, đặt mình vào sự 

giao tiếp với Ta và khi các con trở về thế giới của mình, mọi nghi ngờ sẽ tan biến; sẽ không có bất kz 

trở ngại nào trên lối đi và các con sẽ tràn đầy sự khôn ngoan của Ta. 

 

38. Ta đã giao phó thời gian này cho các con để các con có thể tận dụng việc học bài học của Ta, để rút 

khỏi những thú vui trần tục, các con sẽ đào sâu hơn vào Lời của Ta; Hôm nay các con có Ta rất gần, 

Ánh sáng của Ta đã tắm rửa tinh thần của các con, Bản chất của Ta là nuôi dưỡng các con, và tấm 

gương của Ta luôn luôn được thể hiện. Đừng nghĩ rằng chỉ trong Kỷ Nguyên thứ hai Ta mới cho các 

con bằng chứng về tình yêu của Ta; Sự hiện diện của Ta là vĩnh viễn với các con. Ta chỉ yêu cầu các con 

tự chuẩn bị để có thể cảm nhận được Ta trong tất cả các Công Việc của Ta; các con có thể thấy sự 

ngay thẳng của công lý của Ta trong các thử thách mà ngày nay sẽ rơi xuống nhân loại. 

 

39. Tất cả sẽ đạt được mục tiêu theo sự hoàn thành nhiệm vụ của các con; vì mục đích đó, Ta đã đến 

để đưa ra những giáo huấn vô tận của Ta, để các con có thể bước lên nấc thang của sự tiến hóa của 

mình. Không phải máu của Ta sẽ cứu các con, nhưng ánh sáng của Ta trong tinh thần của các con sẽ 

cứu chuộc các con. 

 

40. Trong Kỷ Nguyên thứ hai sau khi Tađã ra đi, Ta đã ban cho các con sự dạy dỗ của Ta qua các tông 

đồ; hôm nay Ta tiết lộ nó qua kênh của người phát ngôn của Ta và trong đó Ta cung cấp cho các con 

sự khôn ngoan thiêng liêng, nuôi dưỡng và an ủi tinh thần của các con. 

 



41.Ta yêu cầu các con chuyển đổi trái tim mình vào bông hoa tâm linh để dâng cho Maria, người mà 

các con tìm kiếm như người Mẹ, người mà các con yêu mến, vì từ cô ấy cung lòng đã nổi lên trái cây 

sẽ mang lại bánh của Sự Sống vĩnh cửu: đó là Chúa Giêsu. 

 

42. Maria là bông hoa của khu vườn thiên đàng của Ta, người có bản chất luôn ở trong Thần Khícủa 

Ta. 

 

43. Các con có quan sát những bông hoa khiêm nhường che giấu vẻ đẹp của chúng không? Đó là cách 

Maria và cô ấy như thế nào: một nguồn vẻ đẹp vô tận cho người có thể nhìn thấy cô ấy với sự sáng 

suốt và sự tôn trọng, và một kho báu của lòng tốt và sự dịu dàng cho tất cả chúng sinh. 

 

44. Ta đã đưa cô ấy đi như là Mẹ Chúa Giêsu; cô ấy là sự dịu dàng thiêng liêng được nhập thể trong 

một người phụ nữ. Cô ấy là người mà các con tìm kiếm như một người trung gian, là người mà các 

conyêu cầu như một sự an ủi trong những phiền não của mình, và tình yêu thiêng liêng đó được mở 

rộng như một lớp phủ trên toàn nhân loại. 

 

45. Cô ấy là người mà thiên thần của Chúa đã gọi là " người được chúc phúc giữa những người phụ 

nữ". Mẹ là người mà Chúa Kitô từ thập giá, đã được chỉ định là Mẹ thiêng liêng của toàn nhân loại. 

 

46. Mariađã đi qua thế giới che giấu bản chất thiêng liêng của mình; Cô đã biết mình là ai và Con của 

cô là ai, và thay vì thể hiện ân sủng đó, cô đã tuyên bố mình chỉ là một nữ tì của Đấng Tối Cao, một 

công cụ của sự thiết kế của Chúa Cha. 

 

47. Mariađã đi qua thế giới trong im lặng, nhưng lấp đầy trái tim bằng sự bình yên, cầu thay cho người 

túng thiếu, cầu nguyện cho tất cả và cuối cùng rơi nước mắt tha thứ và thương hại cho sự thờ ơ và 

xấu xa của con người. Tại sao không tìm kiếm Maria nếu các con muốn đến với Chúa Cha, nếu nhờ cô 

ấy, các con đã nhận được Chúa Giêsu? Không phải Mẹ và Con cùng nhau trong giây phút tối cao về cái 

chết của Đấng Cứu Thế sao? Chẳng phải Máu của Người Con đã hòa quyện vào lúc này với nước mắt 

của Mẹ sao? 

 

48. Vì vậy, không có gì bất thường khi trong giai đoạn này các con tìm kiếm cô ấy mà cô ấy có thể 

hướng dẫn và kéo các con lại gần Thầy. 

 

49. Phúc cho những ai có thể khám phá trong khu vườn thiên đàng đóa hoa của sự khiêm nhường và 

thuần khiết. Hơn nữa, Ta nói lại với các con, chỉ thông qua suy ngẫm, cô ấy mới có thể cảm nhận 

được. 

 

50. Hôm nay các con phơi bày những phiền não của mình để Ta có thể chữa lành cho họ, và sự thật Ta 

nói với các con đó là nhiệm vụ của Ta, Ta đã đến với mục đích đó, vì Ta là Bác Sĩ siêu phàm. Tuy nhiên, 

trước khi nhựa thơmcủa Ta nằm trong vết thương của các con, trước khi các con cảm thấy sự âu yếm 

của Ta, hãy tập trung vào chính mình và kiểm tra nỗi đau của mình, phân tích nó, ngẫm nghĩ cách sâu 

sắc càng lâu khi cần thiết, để qua suy ngẫmcác con có thể có được sự dạy dỗ mà thử thách chứa 



đựng, cũng như kiến thức mà nó che giấu, và những điều các con nên biết. Kiến thức đó sẽ là một 

kinh nghiệm, nó sẽ là niềm tin, nó sẽ đối mặt với sự thật, nó sẽ là lời giải thích cho nhiều bài kiểm tra 

và bài học đã không được các con hiểu. 

 

51. Như thể nỗi đau là một thứ gì đó hữu hình, hãy kiểm tra nó và các con sẽ khám phá ra hạt giống 

kinh nghiệm đẹp đẽ, một bài học tuyệt vời về sự tồn tại của mình, bởi vì nỗi đau đã trở thành một 

giáo viên trong suốt cuộc đời của các con. 

 

52. Người coi nỗi đau là một giáo viên và với sự nhu mì, cần có lời kêu gọi tái sinh, ăn năn và sửa 

chữa, sau đó sẽ biết về sự dịu dàng, sự bình yên và sức khỏe. 

 

53. Kiểm tra bản thân một cách cẩn thận và các con sẽ thấy mình sẽ được hưởng lợi bao nhiêu từ nó. 

Các con sẽ nhận thức được khuyết điểm và sự không hoàn hảo của mình, các con sẽ sửa chúng và do 

đó các con sẽ không phán xét người khác. 

 

54. Các con cầu xin Ta chữa lành vết thương cho các con và Ta thực sự nói rằng, không có ai tốt hơn 

các con để trở thành bác sĩ của chính mình. 

 

55. Sẽ có ích gì nếu Ta chữa lành và xóa bỏ những đau khổ của các con, nếu các con không rút khỏi 

những sai lầm, tội lỗi, tật xấu và sự không hoàn hảo của mình? Không phải nỗi đau là nguồn gốc của 

bệnh tật, mà là tội lỗi của các con. Nầy, nguồn gốc của sự đau khổ! Sự phấn đấu chống lại tội lỗi, rút 

nó khỏi các con, và các con sẽ khỏe mạnh, nhưng đó là để các con làm, Ta chỉ dạy và giúp các con. 

 

56. Khi thông qua lương tâm của mình, các con phát hiện ra nguồn gốc của sự phiền não và thiết lập 

các phương tiện để chống lại nó, các con sẽ cảm nhận được sức mạnh dồi dàocủa Thiên Chúa, giúp 

các con chiến thắng trong trận chiến và giành được tự do tâm linh của mình. 

 

57. Sự hài lòng của các con sẽ lớn đến mức nào khi cảm thấy rằng thông qua công trạng của chính 

mình, các con đã có thể giải phóng bản thân khỏi nỗi đau và cũng giành được sự bình yên đó. Sau đó, 

các con sẽ nói: “Ôi, Chúa ơi, Lời của Ngài là nhựa thơm của con, Giáo Lýcủa Ngàiđã là sự cứu rỗi của 

con!” 

 

58. Ngừng sống trong một thế giới giả định. Các con không nên như là con người và ít hơn nhiều như 

là tinh thần, bỏ qua sự thật. Làm thế nào các con mong đợi để chiến thắng trong cuộc phấn đấu vật 

chất nếu các con không biết về đời sống tâm linh? Làm thế nào các con mong đợi sẽ trở nên vĩ đại, 

khỏe mạnh, khôn ngoan và mạnh mẽ nếu các conbền chí,trong khinhắm mắt trước ánh sáng vĩnh 

cửu? 

 

59. Đừng sống trong ánh sáng bán nguyệt! Được thức tỉnh và đi vào sự trọn vẹn của ánh sáng đó! 

Ngừng là người nhỏ bé và hãy lớn lên về mặt tâm linh! 

 



60. Các con vẫn có thể nói rằng mình sống trong bình an nếu các con so sánh bản thân với các quốc 

gia khác; tuy nhiên, hãy lấy từ Giáo Lý của Ta sức mạnh khi các con cảm thấy mờ nhạt; lấy từ Lời của 

Ta ánh sáng khi các học thuyết duy vật cố gắng thống trị các con.Nếu các con không chuẩn bị như Ta 

đã dạy các con, thực sự Ta nói rằng, nhiều người các con sẽ trở nên bối rối, nhiều người sẽ quay lưng 

lại với Ta và nhiều tín hữu của ngày hôm nay, sẽ là kẻ thù của Ta vào ngày mai, và họ sẽ nảy sinh sự 

chối bỏ sự thật này. Trong dự đoán Ta tha thứ cho các con, nhưng Ta cũng chuẩn bị và cảnh tỉnhcác 

con. 

 

61. Một lần nữa Ta bảo các con hãy tự kiểm tra một cách cẩn thận, do đó các con sẽ bắt đầu cảm thấy 

có tình anh em hơn đối với người khác, bác ái và thấu hiểu hơn với người đồng nghiệp của mình. Ngày 

nay, nhiều hành động của người khác vẫn ghê tởm vì các con quên đi lỗi lầm của mình, nhưng khi các 

con nhận ra sai sót và lỗi lầm của mình, các con sẽ nhận ra tình yêu mà Ta tha thứ và chờ đợi các con, 

sau đó các con sẽ không còn cách nào khác ngoài câu nói: "Nếu Cha đã tha thứ cho tôi, sau khi đã xúc 

phạm Ngài rất nhiều, tôi có nghĩa vụ phải tha thứ cho anh em mình." 

 

62. Con người thiếu kiến thức khi nhìn thấy nội tâm, kiểm tra những hành động và suy nghĩ của mình. 

 

63. Chuẩn bị tinh thần là những gì các con cần, nhưng khi các con thực hành Lời của Ta, các con sẽ gây 

ra một chấn động trong cuộc sống của anh em mình, bởi vì tinh thần với tất cả các ân tứ và quyền 

năng của nó sẽ được thể hiện trong các con. 

 

64. Thực sự Ta nói với các con rằng, trong lịch sử nhân loại, sẽ là lịch sử của Tâm Tinh, đã được viết 

bằng những lá thư sáng ngời. 

 

65. Có phải dân Do Thái đã không bất tử sau khi tự giải thoát khỏi áchnô lệ ở Ai Cập? Có phải các Kitô 

hữu không bất tử trong cuộc chinh phục của họ thông qua tình yêu?Vì vậy những tín hữu của Tâm 

Linh cũng sẽ được bất tử trong cuộc phấn đấu vì tự do của linh hồn.  

 

Bình An của Ta ở cùngcác con! 

 

 

BTL V1 - 9/366 - Cuốn Sách về Sự Sống Thật - Những Giáo Huấn của Chúa Giêsu 

 

Đức Chúa phán: 

 

1. Vào ngày này, các con kỷ niệm sự gia nhập của Ta vào Giêrusalem; các con nhớ lại những lần Tađã 

sống giữa các con với tư cách là Chúa Giêsu. Hôm nay các con cảm thấy mạnh mẽ trở lại trước phép lạ 

mới của Ta, và các con công khai lời chứng của mình rằng vị Thầy này chính là Người đã nói chuyện 

với các con trong Kỷ Nguyên thứ hai và Ta nói với các con: Đừng quên những gì các con đã làm cho 

Chúa Giêsu, để các con không lặp lại nó trong Kỷ Nguyênnày. Ta biết rằng sau khi các con vui mừng, 



các con sẽ yếu đi trước lời của các linh mục và bài thánh ca "Vinh Danh" của các con sẽ được đổi 

thành những bài "đóng đinh Ngài!" 

 

2. Ôi! Các con của Ta đã không hiểu những biểu hiện của Ta trong suốt thời gian qua, các con cũng 

không cảnh giác chờ đợi để hoàn thành những lời tiên tri của Ta! 

 

3. Ta là Con Chiên đã chịu hiến tế trong Lễ Vượt qua mà Dân Tađã cử hành. Chỉ sau đó, khi thời gian 

đã trôi qua, các con mới nhận thức được bản chất của Giáo Lý của Ta và lý do cho sự hy sinh của Ta, 

sau đó các con đã khóc và đã ăn năn vì đã không nhận ra Ta. 

 

4. Hôm nay các con tìm thấy chính mình trước một Kỷ Nguyêncủa những giáo huấn mới và những 

biểu hiện tâm linh vĩ đại và Thầy đến để tìm kiếm trong tinh thần của các con hạt giống mà Ngài đã 

gieo trong Kỷ Nguyêntrước. Các con hỏi Ta, "Tại sao chúng connổi loạn lại cảm thấy sự hiện diện của 

Ngài khi Ngài ở gần chúng con?" Và câu trả lời của Ta là:các con đã duy vật hóa chính mình, các con 

thấy mình bị chiếm lĩnh trong các ngành khoa học và tất cả những gì liên quan đến thế giới, mà quên 

mất tinh thần của mình. Với nỗi thống khổ mà các con nói với Ta, rằng các con đang lạc lối để Ta có 

thể chỉ cho các con thấy ánh sáng của những giáo huấncủa Ta, con đường sẽ đưa các con đến sống 

trong một thế giới hòa bình. 

 

5. Tại sao các con không để lại nguyên nhân cho Ta? Tại sao các con lại phán xét nhau chiếm vị trí của 

Ta với tư cách là Thẩm Phán? Các con không biết rằng các con đang sống trong thời gian của những  

thử thách và bồi thường sao? Kìa, mọi người đều vi phạm Luật của Ta và Ta đã không phán xét cũng 

không tố cáo các con cách công khai. 

 

6. Nếu Ta đã ban cho các con { chí tự do, không phải để các con phán xét nhau, mà là để hoàn thiện 

tinh thần của các con trong việc thực hành điều tốt, được hỗ trợ bởi ánh sáng của lương tâm của 

mình. 

 

7. Ta biến các con thành những công nhân và Ta trao cho các con hạt giống tình yêu của Ta để các con 

có thể gieo nó giữa những người bệnh, người đau khổ và người phạm pháp, và nếu có ai cảm thấy 

không xứng đáng để nhận nó, hãy đưa anh ta đến trước mặt Ta và Ta sẽ nâng anh ta lên, rằng anh ta 

có thể không cảm thấy bị bỏ rơi. Hãy kêu cầu Mẹ trên trời của các con và tình yêu thiêng liêng của Mẹ 

sẽ giúp các con trong cuộc đấu tranh này và Mẹ sẽ dẫn dắt mọi người đến với Ta. 

 

8. Ta muốn các con, những người mà Ta đã truyền thụ, chịu trách nhiệm hướng dẫn những người 

mới, những người sẽ đến sau năm 1950 để tăng số dân của Ta lên, và hãy cảnh giác để họ được nuôi 

dưỡng bằng bánh của sự sống đời đời như Ta đã làm với các con. 

 

9. Không cho phép Lời của Ta bị pha trộn; hãy chú ý rằng bản chất của nó luôn được bảo tồn và sự 

phân tích của các con là chính đáng. Thể hiện sự thật của Ta và nó sẽ truyền đạt sự sống, sức khỏe và 

niềm tin cho anh em của mình. Vì Lời của Ta là ánh sáng phát ra từ Ta, nên nó phải tự biểu lộ như một 



ngọn đuốc cho bất cứ ai quan niệm nó. Ta cung cấp cho các con ánh sáng này, vì Ta không muốn các 

con sống trong bóng tối. 

 

10. Hoàn thiện tinh thần của mình với trí tuệ của Ta; được tăng cường cho cuộc đấu tranh hướng tới 

sự nâng cao phần tâm linh của mình. Các con, người đã không có cảm kích, cảm nhận sự âu yếm của 

Ta để không có ấn tượng nào được tạo ra trong lòngmình bởi lòng tự tôn của những sinh vật xung 

quanh mình. Các con hỏi Ta: "Tại sao tình yêu đích thực không tồn tại giữa con người? Tại sao việc bác 

ái thực sự không được thực hành?" Và Ta trả lời các con: Đó là bởi vì các con đã cho phép suối nước 

của những vùng nước trong vắt mà Ta đã đặt vào trái tim các con để nó bịkhô ráo, bởi vì các con đã đi 

lạc khỏi việc thực hiện Luật của Ta. 

 

11. Các con đã trở nên chia rẽ và các con không muốn biết về nhu cầu của anh em mình; các con coi 

mình như người lạ, mặc dù các con sống chung dưới một mái nhà; Vì l{ do đó, các con ngạc nhiên khi 

nghe Lời của Ta, vì trong đó Ta biểu lộ Tình yêu của Ta, sự kiên nhẫn của Ta và sự tha thứ của Ta cho 

tất cả con cái Ta. 

 

12. Ta không thể hiện sự ưu tiên cho bất cứ ai và Ta đã đến để yêu cầu các con thống nhất chính 

mình, rằng các con yêu thương và tha thứ cho nhau; Ta đã ban cho các con đủ thời gian để suy nghĩ và 

bắt đầu một cuộc sống mới. Ta đã tha thứ cho những lỗi lầm trong quá khứ của các con và Ta cho các 

con cơ hội để trở thành những môn đệ tốt của Ta. 

 

13. Sách Sự Sống được mở ra trước mắtcác conđể soi sáng mọi tâm trí. Nghiên cứu từng bài học của 

nó, để không còn có mầu nhiệm nào trong đó, ngày nay mọi thứ đều rõ ràng cho tinh thần. Nhìn vào 

thánh đường bí mật của Ta và nhận thức được tất cả những gì Ta cấp cho các con. Ta muốn Mình 

không còn là một Người Cha bị hiểu lầm. Không có l{ do gì để các con coi Ta như vậy, bởi vì tất cả các 

biểu hiện của Ta đều nằm trong tầm hiểu biết của các con và Ta đã mặc khảicho tất cả cho các con vào 

đúng thời điểm. 

 

14. Đừng đau buồn cách không cần thiết; tất cả những gì các con nghĩ rằng các con cần, các con có với 

mình. Ta đã ban cho các con Ánh sáng của Ta cho tinh thần của các con và ngoài ra Ta đã giao cho các 

con bất cứ điều gì cần thiết để bảo vệ cơ thể mình. Tất cả các yếu tố phục vụ các con, tất cả đã được 

tạo ra để các con thưởng thức và mọi thứ đều có lợi nếu các con sử dụng "nó với sự hạn định.” Có 

một lý do khác cho sự đau khổ và rắc rối của các con.Linh hồn không tìm thấy sự bình an trong sự tồn 

tại hão huyền mà các con đã tạo ra trên Trái đất và nó truyền tải sự bồn chồn của nó. Ước chicác con 

sẽ xây dựng các nghị quyết về sự chuộc tội thực sự, các con sẽ làm được bao nhiêu điều tốt cho bản 

thân và cách các con sẽ lấy lại sự bình yên mà các con đã đánh mất! 

 

15. Ôi, các môn đệ, hãy chuẩn bị cho mình để các con có thể nói về tình yêu, về sự tha thứ và công lý 

cho nhân loại. Quên tất cả những gì liên quan đến thế giới để nâng cao bản thân về phía hòa bình và 

tình yêu hoàn hảo. 

 



16. Các con đã chú { đến lời kêu gọi của Ta và các con tìm kiếm Ta để học bài học của Ta; một số cầu 

xin bánh hàng ngày của họ, những người khác tìm kiếm Ta như một bác sĩ và cố vấn; tuy nhiên, có 

những người chỉ xem xét kỹ Lời của Ta khi cố gắng tìm ra lỗi trong đó, nhưng Ta nói với họ: Khiếm 

khuyết mà các con tìm kiếm các con sẽ không tìm thấy trong sự dạy dỗ của Ta, nhưng, nếu các con 

thâm nhập vào sâu bên trong vổ bọc của mình, thì các con sẽ tìm thấy sự không hoàn hảo. Những 

người tiến hành theo cách đó, đã không nhận ra sự hiện diện của Ta, bởi vì họ chỉ có thể diễn giải 

những việc làm của con người, nhưng họ không thể hiểu được những thông điệp của Thiên Chúa. Ta 

chiếu sáng tất cả mọi người, và Ta tha thứ cho sự hoài nghi của họ. 

 

17. Ta sẽ không cho phép một đứa con nào của Ta bị bối rối và cũng không bị mất. Ta sẽ chuyển đổi 

những cây ăn bám đó thành những cây có quả, vì tất cả các sinh vật đã được tạo ra để đạt được một 

mục tiêu hoàn hảo. 

 

18. Ta muốn các con vui mừng với Ta trong Công Việc của Ta; trước đây, Ta đã chia sẻ thuộc tính của 

Ta với các con vì các con là một phần của Ta; Nếu mọi thứ thuộc về Ta, Ta cũng biến các con thành 

chủ sở hữu của Công Việc của Ta. 

 

19. Tất cả các linh hồn đều có trong Ta một Thiên Tính Người Cha và nếu Ta đã ban cho các con cha 

mẹ loài người trong cuộc sống vật chất của các con, thì đó là trao sự sống cho cơ thể các con và đại 

diện cho Cha trên trờiở gần các con. Ta đã nói với các con: "Yêu mến Thiên Chúa trên tất cả mọi thứ 

được tạo ra" và Ta đã thêm một điều: "Hãy tôn kính cha mẹ của mình." Do đó, đừng bỏ bê trách 

nhiệm của mình; nếu các con chưa nhận ra tình yêu của cha mẹ và các con vẫn còn họ trên thế giới 

này, hãy chúc phúc cho họ và thừa nhận công lao của họ. 

 

20. Ta muốn các con là người có đức tin, người tin vào đời sống tâm linh; nếu các con đã thấy anh em 

của mình khởi hành về bên kia thế giới, đừng cảm thấy họ xa cách và cũng không tin rằng các con đã 

mất họ mãi mãi. Nếu các con muốn được đoàn tụ với họ, hãy tích cực, làm điều tốt và khi các con đạt 

đếnbên kia thế giới, các con sẽ thấy họ chờ đợi để dạy các conđể sống trong cõi tâm linh đó. 

 

21. Ôi, dân của Ta, các con có tin rằng chính Thiên Chúa của các con là Người truyền cảm hứng cho Lời 

này không? Vậy thì tại sao các con lại nghi ngờ Ta, khi các con đã gọi Ta từ giường bệnh và nhựa thơm 

chưa chữa lành căn bệnh của các con ngay lập tức? Hãy nhớ rằng Ta kiểm tra các con theo nhiều cách, 

bởi vì Ta muốn các con mạnh mẽ, vì nếu các con là môn đệ của Ta, các con nên chịu đựng nhiều thử 

thách để được tin tưởng. 

 

22. Các con là hạt giống của Áp-ra-ham, của Y-saác và Gia-cốp, là người đã cho các con những tấm 

gương lớn về đức tin và sự vâng phục; Các con, có cùng một tinh thần, không thể bằng những việc làm 

của họ. Ta đã thử nghiệm các môn đệ của Ta trong tất cả các Kỷ Nguyên. Đã bao lần Tađã nộp Phêrô 

cho một bài kiểm tra và chỉ một lần ông ta đã bị yếu đi, nhưng không đánh giá sai ông ta vì hành động 

đó, vì khi ông ta được châm ngòi đức tin của mình, ông ta giống như một ngọn đuốc trong nhân loại 

rao giảng và làm chứng cho sự thật. 

 



23. Đừng xét đoán Tôma; hãy xem xét bao nhiêu lần các con đã chứng kiến những việc làm của Ta và 

thậm chí sau đó các con đã nghi ngờ. Đừng khinh miệtGiuđa Iscariot, người môn đệ yêu dấu đã bán 

Thầy của mình để lấy ba mươi đồng bạc, vì đã chưa bao giờ có sự ăn năn nào lớn hơn anh ta. Ta tận 

dụng chính mỗi người trong số họ để cho các con những bài học làm ví dụ và sẽ tồn tại mãi mãi trong 

ký ức của nhân loại. Sau sự yếu đuối của họ, họ đã ăn năn hối cải, một sự hoán cải và tận tụy tuyệt đối 

để hoàn thành sứ mệnh của mình. Họ là những tông đồ thực sự và họ đã để lại một tấm gương cho 

tất cả các thế hệ. 

 

24. Đến cõi tâm linh, để các con có thể hiểu Lời của Ta. Khi các con lắng nghe sự dạy dỗcủa Ta, hãy rút 

khỏi những bận tâm trần tục và cho phép ánh sáng của Ta chiếu sáng tinh thần của các con. Ta kích 

thích đức tin của các con và Ta sẽ luôn hướng dẫn để các con chuẩn bị tinh thần để tận hưởng sự sống 

vĩnh cửu. 

 

25. Hãy cảnh giác và cầu nguyện, Ta lặp lại thường xuyên, nhưng Ta không muốn các con làm quen với 

lời khuyên dễ chịu này, nhưng hãy nghiên cứu nó và đưa nó vào thực hành. 

 

26. Ta bảo các con hãy cầu nguyện, vì người không cầu nguyện, sẽ đầu hàng những { nghĩ thừa thãi, 

vật chất và đôi khi vô tình với điều đó, vô tình, anh ta khuyến khích và thúc đẩy các cuộc chiến tranh 

phá hoại; Nhưng khi các con cầu nguyện, { nghĩ của các con giống như một thanh kiếm rạng rỡ, phá 

hủy bức màn bóng tối và sự ràng buộc của cám dỗ mà ngày nay đang giam cầm nhiều sinh vật, bão 

hòa môi trường với tâm linh và chống lại các thế lực xấu xa. 

 

27. Đừng suy yếu trước cuộc đấu tranh cũng như tuyệt vọng nếu các con vẫn chưa thấy kết quả. Hiểu 

rằng nhiệm vụ của các con là đấu tranh đến cùng, nhưng các con phải tính đến việc chỉ một phần nhỏ 

của Công Việc tái sinh và tâm linh này trong nhân loại sẽ được yêu cầu đối với các con. 

 

28. Ngày mai các con sẽ rời khỏi vị trí của mình và những người khác sẽ đến để tiếp tục công việc của 

các con. Họ sẽ thực hiện Công việc này một bước nữa và do đó từ thế hệ này sang thế hệ khác, Lời 

của Ta sẽ được thực hiện. 

 

29. Cuối cùng tất cả các nhánh sẽ hợp nhất với cây. Tất cả các quốc gia sẽ đoàn kết như một dân tộc, 

và hòa bình sẽ thống trị trên Trái đất. 

 

30. Hãy cầu nguyện, ôi, các môn đệ, và tốt hơn là hãy tự nâng cao mình để những giáo huấn và tình 

yêu của các con sẽ tìm thấy tiếng vang trong lòng anh em mình. 

 

31. Thực sự Ta nói với các con, nếu những người này ngoài việc hiểu vận mệnh của họ, đã tuân thủ sứ 

mệnh của họ, thông qua những lời cầu nguyện, nhân loại sẽ đạt được ân sủng. Nhưng các con vẫn 

thiếu lòng bác ái, để cảm nhận đồng loại của mình như anh em thực sự, để thực sự quên đi sự khác 

biệt của chủng tộc, ngôn ngữ và tín ngưỡng và hơn nữa, để xóa khỏi trái tim mình tất cả dấu vết thù 

hận đối với những người đã xúc phạm mình. 

 



32. Khi các con thành công trong việc nâng cao cảm xúc của mình lên trên quá nhiều đau khổ của con 

người, lời thỉnh cầu chân thành và nhạy cảm nhất dành cho anh em của các con sẽ xuất hiện từ các 

con, và sự rung động của tình yêu, sự thuần khiết trong tình cảm của các con, sẽ là thanh kiếm mạnh 

mẽ nhất. tiêu diệt tất cả sự thiếu hiểu biết mà chiến tranh và sự đam mê của con người đã phát triển. 

 

33. Nỗi đau đã chuẩn bị cho các con, ôi, dân Do Thái, và trong sự trói buộc của mình, các con đã được 

thanh luyện; Vì l{ do đó, các con là người được chọn để theo dõi những người đau khổ. 

 

34. Hãy cảnh giác, ôi, dân của Ta, giống như những con chim thông báo một ngày mới, đánh thức 

những người ngủ gật; để họ sẽ là người đầu tiên nhận được ánh sáng, và sau đó Ta có thể nói với họ: 

Ngài thực sự yêu các con, chào đón các con vào lúc này. 

 

35. Mọi người đến gần để nghe Ta, sẽ cảm nhận được sự âu yếm của Lời Ta, họ sẽ cảm thấy được xức 

dầu bởi tình yêu của Ta và được tràn đầy phước lành thiêng liêng. 

 

36. Ta rất hài lòng, vì Ta đã thấy rằng các con đã từ bỏ mọi thứ để ngồi xuống bàn của Ta; nó có nghĩa 

là các con biết rằng Lời của Ta là bánh và vinh quang của các con trên Trái đất. 

 

37. Bài học này đến trái tim của các con, nơi { định chuộc tội và tình cảm cao qu{ đã sinh ra. 

 

38. Nếu các con đã chịu đựng và khóc rất nhiều để đạt đến điểm mở cửa trái tim cho Ta, thì Ta cũng 

nói với các con rằng, anh ta đã chịu đựng rất nhiều, đã chuộc lỗi vì lỗi lầm của mình và phải được tha 

thứ. 

 

39. Hỡi những trái tim đau buồn, làm dịu nỗi buồn và đến với Ta, soi sáng chính mình bằng ánh sáng 

của lương tâm và thâm nhập một cách bình thản theo con đường của những giáo huấn của Ta. 

 

40. Được chữa lành trong Ta, quên đi nỗi buồn và thể hiện tình yêu; Người có tình yêu có tất cả; 

Người nói về tình yêu đã nói lên tất cả. 

 

41. Vì vậy, khi các con hiểu rằng mọi thứ phát ra từ Ta đều hoàn hảo, hài hòa và đẹp đẽ, các con tự 

hỏi: Tại sao sau đó con cái Thiên Chúa lại sống trong thế giới đang trừ khử và thủ tiêu nhau? Thế Lực 

nào thúc đẩy họ phớt lờ và tiêu diệt lẫn nhau, khi tất cả đều phát ra từ đài phun nước trong vắt của 

Chúa Cha? Những thế lực đó là gì và tại sao Thiên Chúa, với quyền năng vô hạn của Ngài, đã ngăn 

chặn bước tiến của những người phá hủy hòa bình? Tại sao Ngài cho phép sự gian ác trong nhân loại? 

 

42. Lắng nghe, ôi, các môn đệ: Con người có những món quà tinh thần là ý chí tự do và lương tâm; tất 

cả mọi người, khi sinh ra đã được trời phú cho các đức tính và có thể sử dụng chúng. Trong tinh thần 

của anh ta là ánh sáng của lương tâm; nhưng đồng thời, xác thịt phát triển, cùng với đó là những đam 

mê mở ra, những khuynh hướng xấu, đây là những thứ chiến đấu chống lại những đức tính đó; Thiên 

Chúa cho phép điều này, bởi vì nếu không có sự phấn đấu thì không có công đức, và đây là những gì 

các con cần để đi lên trên con đường tâm linh. Điều gì sẽ là công đức của con cái Thiên Chúa, nếu họ 



không phấn đấu? Các con sẽ làm gì nếu các con sống, với tràn đầy hạnh phúc theonhư mong muốn 

của mình trong thế giới này? Các con có mong đợi sự tiến bộ về tâm linh không nếu các con được bao 

quanh bởi những tiện nghi và sự giàu có? Các con sẽ bị bế tắc vì công đức không tồn tại khi không có 

sự phấn đấu. 

 

43. Nhưng đừng bị nhầm lẫn, vì khi Ta nói về sựxung đột, Ta đề cập đến những gì các con phát triển 

để làm chủ những điểm yếu và đam mê của mình. Những trận chiến đó là những trận chiến duy nhất 

mà Ta cho phép ở con người để họ thống trị lòng tự cao tự đại và chủ nghĩa duy vật của họ, để tinh 

thần chiếm lấy vị trí xứng đáng của nó được chiếu sáng bởi lương tâm của nó. 

 

44. Trận chiến nội tâm đó Ta ủy quyền, nhưng không phải là cuộc chiến mà con ngườisử dụng với 

mong muốn tôn cao bản thân, bị mù quáng bởi tham vọng và sự gian ác. 

 

45. Tiếng ồn và sự khủng khiếp của những cuộc chiến hủy diệt đã làm mờ đi sự nhạy cảm của trái tim 

con người. Họ đã ngăn chặn sự biểu lộ của mọi tình cảm cao cả, như lòng nhân từ và lòng trắc ẩn. 

 

46. Ta không có ý nói rằng mọi người đều như vậy, không, vì vẫn còn những người trong đó tồn tại sự 

nhạy cảm, lòng trắc ẩn và tình yêu dành cho đồng bào của họ, đến mức hy sinh bản thân để cứu họ 

hoặc giải thoát họ khỏi một thử thách. Nếu con người có khả năng giúp đỡ các connhư vầy, Cha trên 

trời sẽ không làm cho con cái của Ngài? Làm thế nào sau đócác con có thể nghĩ rằng Ngài gửi cho các 

con nỗi đau và sự hoang tàn? 

 

47. Ta là cùng một vị Thầy trong Kỷ Nguyênthứ hai đã nói chuyện với các con về con đường đến Nước 

Trời; Ta là cùng một Đức Kitô biểu lộ sự thật qua nhiều thế kỷ, những bài học vĩnh cửu không thể thay 

đổi, bởi vì chúng là những điều mặc khải xuất phát từ Thần Khí của Ta. 

 

48. Nầy, Cha ở trong Ta, vì thực sự Ta nói với các con rằng, Chúa Kitô là một với Chúa Cha từ cõi vĩnh 

hằng, ngay cả trước khi thế giới đến. Trong Kỷ Nguyênthứ hai, rằng Chúa Kitô là Đấng duy nhất với 

Thiên Chúa, được tái sinh trên Trái đất trong thân thể của Chúa Giêsu và bằng cách này, Ngài đã trở 

thành Con Thiên Chúa, nhưng chỉ là Con Người, một lần nữa Ta nói với các con rằng, chỉ có một Thiên 

Chúa tồn tại. 

 

49. Đôi khi các con nghĩ rằng,Ta nói quá nhiều về tinh thần và Ta quên mất nhu cầu và mối bận tâm 

của con người, mà Ta nói: "Hãy tìm Vương Quốc của Thiên Chúa và công lý của Ngài, phần còn lại sẽ 

được trao cho các con." Sau đó, các con sẽ có bình an, thanh thản, thấu hiểu, tha thứ, tình yêu, và 

trong vật chất các con sẽ có mọi thứ trong sự phong phú. 

 

50. Ta biết và nhận thức được tất cả các nhu cầu của các con và Ta cam kết giảm bớt tất cả các mối 

quan tâm của các con theo thánh ý của Ta, và nếu đôi khi các con cảm thấy thất vọng vì Ta đã không 

cung cấp ngay lập tức những gì các con cầu xin, thì đó không phải làCha yêu thương các con ít hơn; 

bởi vì như vậy là điều tốt nhất cho các con. 

 



51. Có nhiều người lao động của Ta gán cho sự đau khổ của họ đối với sự bất công trong số phận của 

họ và tin rằng mình đã bị Chúa Cha bỏ rơi; sau đó Ta hỏi các con: “Lời của Taban cho các con với mục 

đích gì? Ngẫu nhiên, các con có tin rằng Chúa, Tác Giả của Sự Sống bất lực trong việc khắc phục những 

bệnh tật của các con, hoặc không thể làm hài lòng  các con với một thứ vật chất, không giúp các 

controng việc nâng cao phần tâm linh? 

 

52. Ta chỉ cung cấp cho các con những gì là vì lợi ích của các con. Có bao nhiêu kiến nghị các con đưa 

ra, rằng nếu chúng được cấp cho các con, sẽ chỉ khiến các con bất bình hoặc bất hạnh! 

 

53. Con ngườitin tưởng vào Thiên Chúa và trước mặt Ngài ban phước cho số mệnh của anh ta, sẽ 

không bao giờ phàn nàn cũng như không đòi hỏi những gì đã không được trao cho anh ta. 

 

54. Khi anh ta nghèo, bệnh tật và trái tim anh ta đau khổ, anh chờ đợi thánh ý của Chúacách tự tin. 

 

55. Đôi khi các con nói với Ta: ‘Lạy Chúa, nếu con có tất cả mọi thứ, nếu con không thiếu gì, con sẽ chủ 

động trong Công việc thuộc tâmlinh của Ngài và con sẽ làm việc từ thiện.’ Nhưng hãy nhớ rằng, là con 

người, các con có thể thay đổi và tất cả những dự định của mình ngày hôm nay khi các con không có 

gì, sẽ thay đổi nếu Ta cho phép các con đạt được tất cả những gì các con muốn. 

 

56. Chỉ có tình yêu của Thiên Chúa không thể thay đổi đối với con cái của Ngài. 

 

57. Nếu Ta đã cho các con rất nhiều, Ta biết trước rằng các con sẽ đánh mất chính mình, vì Ta nhận 

thức được những quyết tâm và điểm yếu của các con. 

 

58. Ta biết rằng với vô số lợi ích vật chất, con người đi chệch khỏi Thiên Chúa, bởi vì anh ta vẫn không 

có khả năng và cũng không chuẩn bị để hiểu Chúa của mình. 

 

59. Nầy, Ta yêu các con nhiều như thế nào và Ta không quên các con; Lý do là Ta không muốn các con 

đi lạc lối. 

 

60. Rút lui khỏi những điều phù phiếm của thế giới; và đến với Ta qua niềm tin và tình yêu, không phải 

qua nỗi đau. 

 

61. Đừng phàn nàn nếu các contúng thiếu, vì nếu nó có ích cho sự tiến hóa tâm linh của mình để tách 

mình khỏi sự nghèo đói, Ta sẽ ban cho các con mọi thứ thật dồi dào. 

 

62. Hãy nhớ rằng Chúa Cha chi phối vận mệnh của con cái Mình với sự công bằng và hoàn hảo tối cao. 

 

63. Đây là những thời gian của sự kiểm tra, những phiền não và cay đắng, những lúc con người phải 

gánh chịu hậu quả của quá nhiều thù hận và ác ý với nhau. 

 



64. Nầy, các chiến trường, nơi chỉ có tiếng súng và tiếng kêu đau đớn của những người bị thương 

được nghe thấy, hàng núi xác chết bị cắt xén, ngày hôm qua là thi thể của những chàng trai trẻ mạnh 

mẽ. Các con có thể tưởng tượng những điều này, khi lần cuối cùng họ ôm hôn mẹ, vợ hoặc con cái của 

họ không? Ai, nếu anh ta đã không uống từ chén đắng đó có thể tưởng tượng nỗi đau của những cuộc 

chia tay đó? 

 

65. Hàng ngàn, hàng ngàn cha mẹ, vợ con đau khổ đã chứng kiến những người thân yêu của họ đã rời 

khỏi chiến trường, sự thù hận và báo thù, bị ép buộc bởi lòng tham và niềm kiêu hãnh của một vài 

người không có ánh sáng và không có tình yêu đối với đồng loại. 

 

66. Những quân đoàn của những chàng trai trẻ mạnh mẽ đã không trở về nhà, bởi vì họ vẫn bị phá 

hủy trên các cánh đồng; Nầy, Trái đất, mẹ Trái đất, có lòng thương xót hơn những người cai quản các 

dân tộc và tin rằng họ làm chủ cuộc sống của đồng bào, đã mở lòng của cô yêu thương để nhận và che 

chở họ. 

 

67. Nầy, các đoàn lữ hành của con ngườiở mọi lứa tuổi, phụ nữ và trẻ em, chạy trốn khỏi sự hủy diệt 

đó, mệt mỏi tìm kiếm một nơi có sự bảo vệ và được bình yên. Bàn chân của họ đã bị cắt xén và đẫm 

máu; trái tim họ không thể chịu đựng thêm nhiều nỗi đau; nhưng vẫn còn trong nội tâm của họ một 

tia hy vọng. 

 

68. Hãy cầu nguyện, ôi, dân của Ta, cầu nguyện cho họ và sự dịu dàng của Ta đồng hành với suy nghĩ 

của các con, sẽ giáng xuống họ để bảo vệ họ và che chở họ bằng lớp áo tình yêu của Ta. 

 

69. Suy ngẫm về nguyên nhân của các cuộc chiến tàn phá cũng như sự hủy diệt mà chúng gây ra và 

các con sẽ nhận ra rằng các con không đáng tiếc như các con tin, sau đó, những lời phàn nàn của các 

con sẽ chấm dứt, và các con sẽ không còn nói với Ta:"Lạy Chúa, con là kẻ bất hạnh nhất trên Trái đất; 

vì Ngài đã bỏ rơi con?" 

 

70. Nầy, cách chiến tranh phá hủy mọi thứ! 

 

71. Quan sát những cha mẹ già đang chờ đợi sự trở lại của những người thân yêu của họ; cơn đói đã 

đến cửa nhà của họ và sự cô đơn là sự đồng hành của họ. 

 

72. Những người có sức khỏe để đi bộ, đã trốn thoát; người không hợp lệ phải ở lại để chờ đợi bất cứ 

điều gì xảy ra đối với họ. Những suy nghĩ rắc rối của họ chỉ được chiếu sáng khi họ cầu khẩn Ta trong 

lời cầu nguyện của họ: "Lạy Chúa, xin đừng bỏ con." 

 

73. Chỉ có Ta mới biết nỗi đau âm thầm của những người mẹ bị bỏ rơi vì sự xấu xa của con người. 

 

74. Ta là người duy nhất trong sự im lặng và cô độc của cuộc đời họ nói với họ rằng trong Vương Quốc 

của Ta, họ không bị bỏ rơi. 

 



75. Hãy cầu nguyện, ôi, dân của Ta, và nghĩ về sự kiêu ngạo và tham vọng nảy mầm trong tâm trí của 

những người đã mang đến sự hủy hoại, sự tan hoang và sự chết chóc cho những người vô tội. 

 

76. Sau khi suy ngẫm về những Lời của Ta, ôi, dân của Ta, các con có còn tin rằng mình là người bất 

hạnh nhất trên Trái đất không? Câu trả lời của các con là: "Không, thưa Thầy, chúng con đã có lỗi, vì 

chúng con đã quên mất việc của người khác mà chỉ nghĩ về bản thân mình, tin rằng cuộc đấu tranh để 

nhào bánh hàng ngày của chúng conlà chén đắng nhất mà chúng con phải uống." 

 

77. Vì vậy, Ta nói rằng,các con nên coi mình là người giàu có, bởi vì các con đang lắng nghe Lời Thánh, 

khuyến khích và củng cố các con, trong khi các con vẫn tận hưởng một chút bình yên. 

 

78. Các con vẫn có thể tin tưởng vào một số ngày yên tĩnh, nhưng góc này của Trái đất (Mễ Tây Cơ) 

cũng sẽ bị rung chuyển bởi sự đau khổ; do đó, sẽ không có một nơi nào trên thế giới sẽ không bị 

thanh lọc. 

 

79. Tất cả những gì mà tông đồ Gioancủa Tađã nói với các con đang được ứng nghiệm, từng chữ và sự 

kiện tiếp nối sự kiện. 

 

80. Tất cả những dấu hiệu, những thử thách và những sự quấy rối mà nhân loại phải chịu, là những 

bằng chứng rõ ràng nhất, cho thấy một Kỷ Nguyênđang kết thúc, để mở đường cho một Kỷ Nguyên 

mới. Đây không phải là lần đầu tiên mà những sự kiện này xảy ra giữa các con, nhưng nếu các con 

hiểu Ta và được chuẩn bị, các con sẽ thực hiện bước chuyển đổi này một cách bình tĩnh và không 

nhầm lẫn.  

 

81 Các con đang đạt đến giữa thế kỷ và các con đã sống thời gian lâu. Những gì bất ngờ, các sự kiện và 

các thử thách đang chờ đợi các con trong nửa thế kỷ tiếp theo nằm trước mắt các con. 

 

82. Ta chỉ có thể nói những gì Ta đã nói nhiều lần với các môn đệ của Ta trong Kỷ Nguyên thứ hai: hãy 

cảnh giác và cầu nguyện, để các con không bị rơi vào sự cám dỗ. 

 

Bình An của Ta ở cùngcác con! 

 

 

BTL V1 - 10/366 - Cuốn Sách về Sự Sống Thật - Những Giáo Huấn của Chúa Giêsu 

 

Đức Chúa phán: 

 

1. Trong khoảnh khắc được ban phước này, hãy trả lời các câu hỏi về lương tâm của các con, vì đó là 

thời gian của sự phán xét. 

 



2. Các con đang ở trước vị Thẩm Phán của mình, vì điều cần thiết là Ta chạm vào các con với Công Lý 

của Ta ngay lập tức; nhưng thực sự Ta nói với các con, phán xét của Ta là yêu thương và công bằng. 

 

3. Ta đang cho các con nhiều bằng chứng rằng Tađang ở giữa các con. Tại sao mọi người không tin Ta? 

Các con có muốn bị để lại cho sự thương xót của sự gian ác của con người không? Đừng đánh mất 

chính mình trên con đường của thế giới. Hãy đến với Ta, Ta là con đường dẫn các con đến một hạnh 

phúc đích thực. 

 

4. Ta đã giao cho quốc gia của các con một sứ mệnh hòa bình chứ không phải chiến tranh; hiểu rằng 

Lời Thánh của Ta đang vang vọng ở đó tiết lộ cho các con rằng,Giêrusalem mới được tìm thấy trong 

cõi tâm linh; và tất cả các linh hồn nên thâm nhập nó thông qua độ cao của họ, do đó trở thành cư 

dân của nó. 

 

5. Hôm nay các con chỉ cho Ta kho thóc của mình với sự hiếm hoi của bất kz hạt giống nào, và lý do là 

các con đã không tận dụng các cánh đồng mà Ta đang cung cấp cho các con. Anh em của các con đang 

chết trước mắtcác con và các con không bịlay động. 

 

6. Các concó tin rằng theo cách đó các con đang che giấu Luật của Ta không? Các con không biết gì về 

thực tế, rằng các con là người đã lập giao ước với Ta từ lâu, một hiệp ước đã được viết trong Sách Sự 

Sống. 

 

7. Trái tim của các con thú nhận rằng mình vẫn giống như một chiến binh yếu đuối. 

 

8. Hãy nghe Ta, ôi, dân của Ta, vì những thử thách sẽ đến và chúng sẽ đánh thức các con và cho các 

contâm trạngđó mà các concòn thiếu. 

 

9. Điều cần thiết là đức tin và kiến thức của các con phải tuyệt vời, để các con hiểu rằng trong cuộc 

sống này, các con sẽ phải là người bảo vệ hòa bình, thông qua những suy nghĩ và lời cầu nguyện của 

mình. 

 

10. Một năm mới được sinh ra giữa các con, trong đó các con sẽ trả lời cho Ta. Taban cho các conKỷ 

Nguyên này cho sự chuẩn bị và sự phấn đấu của các con. 

 

11. Nếu các con tự chuẩn bị, các con sẽ không khóc cũng không cảm thấy nỗi đau trong lòng. Nhưng 

đừng bất chấp công lý của Ta với sự bất tuân vì sau đó các con chắc chắn sẽ uống chén đắng đó. 

 

12. Trở thành tôi tớ của Ta, cho những cánh đồng đang chờ hạt giống tình yêu của các con. Ê-lia, 

người chăn chiên không mệt mỏi, đã chuẩn bị các lối đi và các cánh đồng để các con có thể lấy các 

công cụ của mình và bắt đầu để sới đất. 

 

13. Nhiệm vụ của các con rất tinh tế, nhưng sẽ không khó và cũng không mệt mỏi; Trước ánh mặt trời 

rực rỡ của công lý của Ta, áo choàng bên ngoại của Maria sẽ luôn can thiệp như một đám mây hữu ích 



để bảo vệ thiên đàng trong khi giọng nói của Ta, như một giai điệu hay tiếng chim bồ câu sẽ làm các 

con thích thú, làm cho công việc của các con trở nên dễ chịu hơn. 

 

14. Ôi, Các môn đệ yêu dấu của Ta: Tiếng nói của Ta đã kêu gọi các con không mệt mỏi trong Giai 

Đoạnthứ ba này; Lời của Tađã xuất hiện như một ngọn hải đăng sáng chói chỉ đường cho những nạn 

nhân bị đắm tàu. 

 

15. Ta đã ban cho các con sức mạnh tinh thần với sự dạy dỗ của Ta, không chỉ để chống lại những 

thăng trầm của thế giới này, mà còn để hoàn thành sứ mệnh mà các con đã mang trong Kỷ 

Nguyênnày. 

 

16. Không phải ai cũng sẽ đón nhận các con với vòng tay rộng mở khi các con đi ra để truyền bá Giáo 

Lý của Ta, sẽ có một số người sẽ đặt bẫy để làm các con ngã. 

 

17. Một cuộc đấu tranh sẽ xuất hiện, vì nếu có những người có sức mạnh để làm điều tốt, thì cũng có 

những người có sức mạnh cho điều ác. 

 

18. Ta đến để thanh tẩy và chuẩn bị tinh thần và thể chất cho các con để các con hiểu được những 

cảm hứng của Chúa Cha và sau đó truyền đạt chúng cho đồng bào của mình với cùng sự thuần khiết 

mà Ta đã giao chúng cho các con. 

 

19. Chứng minh rằng Giáo Lýnày không phải là một lý thuyết; nó không được bắt nguồn từ sách vở, nó 

bao gồm sự thật là thông điệp của Chúa Thánh Thần. 

 

20. Ta đến để chuẩn bị cho các con, cuộc sống trên Trái đất sẽ thay đổi mỗi ngày và những gì hôm nay 

là hòa bình, ngày mai sẽ là chiến tranh; và những gì bây giờ dường như là ánh sáng với con người, 

ngày mai sẽ làm họ bối rối. Nhân loại chuẩn bị vô số vũ khí cho trận chiến, các con chuẩn bị vũ khí của 

mình. 

 

21. Trong khi cầu nguyện và trong việc thực hành Giáo Lýcủa Ta, con ngườisẽ tìm thấy ánh sáng. 

Trong thực hành Luật của Ta, các chiến binh mới của Ta sẽ tìm thấy sự dũng cảm, và khi những ngày 

đau buồn đến, các con sẽ đoàn kết để trao lòng can đảm cho nhau và cầu nguyện cho mọi người. 

 

22. Luật của Ta sẽ là con Tàu cứu rỗi trong giai đoạn này; Khi nước lũ của tội lỗi, nỗi đau buồn và khổ 

sở được giải phóng, Ta thực sự nói với các con rằng,con ngườicủa các quốc gia khác, sẽ đến với các 

đoàn lữ hành đến đất nước này, bị thu hút bởi tâm linh, lòng hiếu khách và sự bình yên của họ, và khi 

họ biết về sự mặc khải này và có niềm tin vào những gì Ta đã nói trong sựngự đến mới như là Chúa 

Thánh Thần, Ta cũng sẽ đặt tên cho họ là người Do Thái theo tinh thần. Trong vô số những người đó 

sẽ có những sứ giả của Ta, người mà Ta sẽ gửi đến dân của họ để truyền tải thông điệp thiêng liêng 

của Lời Ta đến anh em của họ; nhưng không phải ai cũng sẽ đến quốc gia này để học về sự dạy dỗnày 

mà Ta đã mang đến cho các con, bởi vì nhiều người sẽ nhận được nó về mặt tâm linh. 

 



23. Sau đó, các con sẽ thấy có bao nhiêu người không bao giờ lắng nghe Ta, sẽ nổi lên như những tông 

đồ vĩ đại, tràn đầy niềm tin, tình yêu và sự háo hức, quên đi nỗi sợ hãi và định kiến mà các con không 

thể vượt qua và sẽ xâm nhập bất cứ nơi nào mở ra để làm chứng Lời của Ta; họ sẽ không sợ các giáo 

phái hay tôn giáo, vì trước khi người ta coi họ là kẻ thù,họ sẽ coi người ta là anh em. 

 

24. Đừng coi ai là người nước ngoài trên con đường này; có thể chào đón đồng bào của các con với 

lòng rộng mở và gửi đến họ thông điệp mà Ta đã mặc khải cho các con. 

 

25. Sau này, khi các sứ giả của Tađược phân tán khắp thế giới, tất cả họ sẽ cảm thấy hợp nhất trong 

nhiệm vụ của họ. 

 

26. Người lao động sẽ canh tác và đào đất; ở đó, anh ta sẽ ký gửi hạt giống với niềm tin và sự háo hức 

để gặt hái một vụ mùa bội thu. Và Thầy nói với các con: luôn luôn nhớ chọn đất thích hợp để gieo 

trồng để hạt giống không bị hỏng. Các con sẽ luôn gặt hái thành quả của nó phù hợp với tình yêu mà 

các con đã vun đắp chúng. 

 

27. Mọi người đều có thể là một người lao động trong các cánh đồngcủa Ta, nhưng trước tiên cần 

phải cảm nhận và hiểu sứ mệnh này. 

 

28. Công việc này bao gồm việc loại bỏ bức màn bóng tối khỏi những kẻ vô minh và cuồng tín, dạy anh 

ta rằng Ta là Thiên Chúa duy nhất mà mọi người nên phục vụ. Đó là l{ do tại sao Ta đang chuẩn bị cho 

các con, làm ví dụ cho phần còn lại, vì các conđã có thể mở mắt mình đến ánh sáng, và với sự khiêm 

tốn thú nhận rằng mình cũng đã không biết gì. 

 

29. Thông qua các con, Ta sẽ gieo hạt giống của Ta và sau này Ta sẽ thu thập những hoa quả của sự 

vâng lời của các con đối với Luật của Ta. Đồng bào của các con sẽ hỏi các con đã nhận được sự dạy 

dỗnày như thế nào, những biểu hiện của Ta là gì và tại sao các con đi theo con đường này, và với mọi 

câu hỏi các con sẽ trả lời với sự thật tuyệt đối, vì nếu các con không thể tự bảo vệ mình bằng sự thật, 

các con sẽ không mạnh mẽ, và các con sẽ bị đánh bại; sau đó hạt sẽ không nảy mầm. 

 

30. Đó không phải thánh ý của Tarằng vào cuối cuộc đấu tranh, các con không thể gặt hái được mùa 

gặt của mình, sau khi Tađã tách các con ra khỏi những cám dỗ của thế giới để lắng nghe Ta và sau khi 

đặt tên cho các con là môn đệ của Ta. Không phải chỉ thế màcác con gặt hái được sự thất vọng và cay 

đắng, chỉ vì các conđã không học kịp để bảo vệ Công việc của Ta, bằng cách nghiên cứu và phân tích 

nó, để đối mặt với những thử thách của mình. 

 

31. Sự dạy dỗ của Ta chỉ là một bài học, được tiết lộ một cách khôn ngoan dưới nhiều hình thức, để 

các con có thể hiểu nó và không cần thêm gì vào đó. Và mặc dù đó là Luật, Ta không đến để áp đặt nó 

lên các con, bởi vì các con sẽ rơi vào sự giả hình; các con sẽ giả vờ vâng lời, trong khi với hành động 

của mình, các con sẽ vi phạm Luật của Ta. 

 



32. Ta đã đặt một lương tâm vào bản thể của các con để nó có thể ở giữa tất cả các bước của các con, 

vì lương tâm có thể phân biệt tốt và xấu, và những gì không, phải là không. Với ánh sáng đó, các con 

không thể bị lừa dối, cũng không bị gọi là không biết gì. Làm thế nào người theo dõi tâm linh có thể 

lừa dối anh em mình hoặc cố gắng lừa dối chính mình nếu anh ta biết sự thật? 

 

33. Trong Kỷ Nguyênthứ hai, một chàng trai trẻ giàu có đã tiếp cận Chúa Giêsu và đã nói với Ngài: 

"Thưa Thầy, tôi tin rằng tôi xứng đáng với Vương quốc mà Ngàiđã hứa, vì tôi đã thực hành lời dạy của 

Ngài." Chúa Giêsu đã hỏi anh: "Ngươi có tuân thủ Luật pháp không?" Và chàng trai trẻ đã trả lời: 

"Vâng, thưa thầy, tôi ăn chay, tôi đối xử tốt với anh em tôi, tôi không gây hại cho ai và tôi dành một 

phần của cải của mình cho sự hỗ trợ của ngôi đền." Sau đó, Chúa Giêsu đã nói với anh ta: "Nếu ngươi 

muốn theo Ta, hãy cho người nghèo những gì ngươi sở hữu và theoTa". Nhưng chàng trai trẻ đã sở 

hữu nhiều đến nỗi anh ta đã từ chối để từ bỏ sự giàu có của mình, và anh ta đã thích rời khỏi Thầy 

hơn. Anh đã nghĩ đến việc tuân thủ, và anh ta đã chỉ lừa dối chính mình. 

 

34. Ta đã nói với các con bao nhiêu lần: thực hành từ thiện, thể hiện đức tính này, nhưng đừng phô 

trương nó vì nó sẽ không còn là từ thiện và các con sẽ tự lừa dối mình. 

 

35. Ôi, cácmôn đệ: Nếu các con không muốn rơi vào sai lầm trong việc thực hành Giáo Lýcủa Ta, hãy 

phân tích hành động của các con bằng lương tâm của mình; nếu nó đòi hỏi các con phải tự kiểm tra kỹ 

lưỡng, hãy tìm lỗi của mình và sửa nó. Lương tâm của các con là một tấm gương nơi các con sẽ có thể 

xem, liệu các con có được làm sạch hay không. 

 

36. Người theo dõi tâm linh cần được công nhận bằng hành động của anh ta, để có thể trong sạch, 

chúng sẽ bị chính lương tâm của anh ta sai khiến. Người thực hành theo cách đó, sẽ cảm thấy trong 

tinh thần của mình quyền được gọi là môn đệ của Ta. 

 

37. Ai sẽ có thể lừa dối Ta? Không một ai. Nhưng Ta không đến để đánh giá các con về những gì các 

con làm, mà vì { định mà các con làm nó. Ta ở trong lương tâm của các con và ngoài nó. Các con có tin 

rằng Ta có thể bỏ qua hành động và { định trong đó không? 

 

38. Chuẩn bị tinh thần cho trận chiến để Công Việc của Ta không bị hiểu lầm do hành động không 

hoàn hảo của các con, trong nhiều lần, việc chấp nhận hoặc từ chối sự dạy dỗcủa Ta sẽ phụ thuộc vào 

các con. Nhưng Ta hỏi các con: Điều gì có thể làm lu mờ Công Việc của Ta vì nó là sự thật, vì nó thuần 

khiết và hoàn hảo? Nhưng vì không hoàn thành, các con chắc chắn sẽ mất các dịp để kiếm ơnphước 

và nâng cao tinh thần của mình. 

 

39. Nếu bất cứ ai phớt lờ sự thật của Ta, đó là bởi vì anh ta không có khả năng đến gần và uống từ 

nguồn tri thức đó là Lời của Ta và tràn ra dòng nước trong vắt cho tất cả những ai khát. 

 

40. Sự thật mà Ta đã tiết lộ cho những người đầu tiên, cho các tộc trưởng, cho các tiên tri và công 

bằng,cũng giống như ngày hôm nay Ta đang biểu lộ với các con, đối với Giáo Lý của Ta mà các con 



đang nhận, là Luật cho mọi thời đại. Ta đến chỉ để chỉ cho các con con đường để các con có thể tiếp 

tục cuộc hành trình của mình đến cùng. 

 

41. Ôi, các môn đệ: Nầy, Lời của Ta, trong đó các con sẽ luôn tìm thấy Sự thật của Ta, nhưng nếu  các 

con đưa ra những lời giải thích sai hoặc phức tạp, nếu các con sửa đổi Giáo Lýcủa Ta hoặc đưa ra một 

giải thích nhầm lẫn cho những người cần, các con sẽ gặt hái được một vụ mùa tồi tệ. 

 

42. Hãy quan tâm đến cách các con truyền đạt sự dạy dỗcủa Ta và cách các con truyền bá nó, bởi vì 

các con chịu trách nhiệm cho một di sản rất lớn. 

 

43. Ta là Chủ Nhân của hạt giống, các con là người lao động; làm cho nó nảy mầm, phát triển và trở 

nên hiệu quả như Ta đã dạy các con. 

 

44. Nhưng đừng coi mình là người hầu hay nô lệ. Hãy thoải mái để yêu thương và lao động trong Giáo 

Lýcủa Ta. Ta là ánh sáng chiếu sáng những con đường và các con là những du kháchngười chọn con 

đường. 

 

45. Nếu một số người đi bộ mù quáng và không thể nhìn thấy ánh sáng đó; nếu một số người lười 

biếng và vì l{ do đó không thể tìm thấy nó, nếu họ đi chệch khỏi lối đi, đừng đổ lỗi cho Ta, bởi vì bất 

cứ nơi nào các con đang ở,Ta nói chuyện với các con theo nhiều cách khác nhau; Hiểu rằng một số nỗ 

lực phải được thực hiện bởi một người muốn tìm thấy Ta. 

 

46. Lời của Ta thâm nhập vào trái tim các con như hạt lúa mì trên đất màu mỡ và khi nhận được nó, 

các con nên làm cho nó phát triển và nhân lên. 

 

47. Phân tích Lời này để các con biết nó chứa gì và thực hành nó để nhận thức được giá trị của nó. Và 

kiến thức mà các con có được thông qua sự phân tích đó không giữ cho riêng mình; hãy để nó được 

nhân loại biết đến; và các con sẽ thấy với niềm vui lớn, rằng nó sẽ được đồng nghiệp của mình đón 

nhận và các con sẽ thấy họ thức tỉnh với tình yêu và đức tin. 

 

48. Sau thời gian này, con ngườisẽ đến với các con để tìm kiếm sự dạy dỗ của Ta, và không cần nghe 

Lời Ta truyền qua những người phát ngôn, họ sẽ biết rằng Ta đã đến một lần nữa, và họ sẽ chắc chắn 

rằng Ta đã nói chuyện với nhân loại theo cách này. 

 

49. Thời điểm sẽ đến khi Lời của Ta sẽ được mở rộng ra tất cả các quốc gia và các huấn lịnh của Ta 

được đưa ra trong Kỷ Nguyênnày, sẽ đạt được sự sống và sức mạnh trong suốt thời gian. Người nào 

chuẩn bị cho mình, sẽ cảm thấy sự hiện diện của Ta trong tinh thần của anh ta, và cuối cùng, con 

người sẽ tuân theo Luật của Ta; tự do ý chí sẽ được anh ta hiểu đầy đủ và anh ta sẽ thực hiện chỉ 

những hành động trong Luật Thánh của Ta. 

 

50. Ta một lần nữa thiết lập mô hình để các con theo Ta. Khi các con phát sinh việc tìm kiếm nhân loại 

để truyền đạt cho họ tin tốt lành, đừng nài xin họ lắng nghe mình. Thực hiện sứ mệnh của các con với 



nhân phẩm, và những người tin các con sẽ là người mà Ta đã chọn làm môn đệ của Ta. Sẽ có tin đồn 

rằng Thầy đã trở lại để thành lập một nhóm tông đồ mới và các con sẽ đưa ra lời chứng về những biểu 

hiện này và hơn nữa các con sẽ tiết lộ với họ rằng các con cũng đã trở lại Trái đất, rằng trong Kỷ 

Nguyên thứ hai các con đã ở với Ta và các conđã nghe lời của Ta ở Galilê và Giuđê; và nếu họ nghi ngờ 

các con, hãy bảo họ suy niệm Lời của Ta và những lời tiên tri dành cho các tông đồ của Ta và họ sẽ 

nhận ra rằng đây là sự thật. 

 

51. Đối với những người nghe Ta, Ta tiết lộ Lời của Ta thông qua các năng khiếu của những người phát 

ngôn này, những thế hệ khác sẽ đến, những người sẽ nghiên cứu tất cả những gì Ta đã nói với các 

con, sẽ được in đầy những Tập lớn. 

 

52. Ta là SựSống và tại mọi thời điểm Ta làm sống động các con, nhưng Ta phải tranh luận với những ý 

tưởng và suy nghĩ của các con. Việc làm của các con dẫn các con đến nỗi đau và cái chết và các con 

không thể tìm kiếm Ta để Ta có thể củng cố các con trong sự công bình. Tại sao các con không đến với 

Ta? Ai đã không cảm thấy sự hiện diện của Ta khi anh ta gọi Ta? Ta yêu các con bao nhiêu và luôn luôn 

có! Trước khi Tađãtạo ra các con, Tađã yêu các conbên trong Ta, và từ lúc các conđã xuất phát từ 

Thần Khícủa Ta, các con đã được ban cho những món quà và các huấn lịnh của Ta cho mọi lúc. 

 

53. Trái đất mà các con bước đi ngày hôm nay, không phải là biệt thự vĩnh cửu của các con cũng 

không phải là Đất Hứa, vì l{ do đó các con luôn khao khát một cuộc sống vượt trội; các con khao khát 

sự hoàn hảo, vì nó thuộc về các con như một di sản vĩnh cửu; đó là trạng thái của độ cao mà tinh thần 

của các con sẽ đạt được sau những cuộc đấu tranh lớn. Đừng hài lòng với những lợi ích trần thế, bởi 

vì các con ý thức được rằng các con được tiền định để biết đời sống tâm linh hoàn hảo, với tất cả ân 

sủng và vẻ đẹp của nó. 

 

54. Đừng mong đợi đồng bào của các con tự tái sinh chỉ qua Công Việc thiêng liêng của Ta, mà không 

cần nỗ lực từ phía các con cho đến cuối cùng. Nhiệm vụ của các con là làm việc để đặt nền tảng của 

một nhân loại mới, người sẽ yêu thương và tuân theo Luật của Ta. Cho rằng, cầu nguyện là vũ khí tốt 

nhất của các con. 

 

55. Tađang nói với tinh thần và trái tim của tất cả mọi người. Ta đang nuôi dưỡng họ và thời điểm sẽ 

đến khi họ có thể liên lạc với Ta từ tinh thần đến Thần Khívà sau đó, sẽ không có mầu nhiệm nào giữa 

Cha và con. Hãy chuẩn bị tinh thần cho thời gian đó khi Ta sẽ không còn giao tiếp thông qua một giảng 

viên của con người nữa. 

 

56. Ghi lại Lời của Ta cho các thế hệ tương lai và chú {, đừng nhầm lẫn các huấn lịnh của Ta. Không 

phải thánh ý của Ta là các môn đệ mới của Ta, những người sẽ học Lời của Ta chỉ qua những bài viết 

này, tìm thấy sự không hoàn hảo trong sự dạy dỗcủa Ta, do các conđã không chuẩn bị. Đó là thánh ý 

của Ta rằng tất cả bản chất và sự thật của Công Việc của Ta được chứa trong các trang này. Trong 

cuốn sách mà Ta đã giao phó cho các con, Ta đã tập hợp lại Lời của Ta được mặc khải trong ba Kỷ 

Nguyên, và tất cả những gì vẫn bị che giấu hoặc ẩn giấu trong bí ẩn, các con sẽ hiểu khi các con giao 

tiếp từ tinh thần tới Thần Khí với Thiên Tính Ta. 



 

57. Nếu các con tin rằng biểu hiện của Ta trong giai đoạn này không phải là một sự kiện và sau khi các 

conđã ra đi, Công việc của Ta sẽ chấm dứt, Ta thực sự nói rằng các con không có cảm hứng về tầm 

quan trọng của nó và các con đã không suy ngẫm về ánh sáng của Dấu Ấn thứ sáu , chiếu sáng và 

mang lại sự sống cho mọi thứ được tạo ra và đánh dấu một giai đoạn mới của sự hoàn hảo của tinh 

thần. 

 

58. Nếu các con suy ngẫm về sự khiêm nhường của tinh thần khi nghe Lời của Ta, cơ thể các con sẽ 

hợp nhất với nó để tạo thành một ý chí duy nhất, nhưng xác thịt là một trở ngại cho tiến trình tâm 

linh của các con. Nầy, cuộc đấu tranh và trong đó những công đức cần thiết cho độ cao của mình. 

 

59. Nếu các con cảm thấy chán nản vì những thử thách của cuộc sống, hãy nương tựa vào Ta và các 

con sẽ cảm thấy mạnh mẽ, và sẽ không có ai phá hủy sự bình an của các con cũng như không thể tước 

đoạt di sản của các con. 

 

60. Ta muốn các con luôn nồng nhiệt trong tình yêu của mình để các con không giống như những ngôi 

mộ, ấm áp khi mặt trời gửi tia sáng và lúc chạng vạng, khi trời lặn, chúng lạnh lại. 

 

61. Đừng chỉ bị di chuyển khi các con nghe Lời Ta, mà hãy yêu mến Ta và luôn yêu nhau như Ta yêu 

các con. 

 

62. Trong lòng biết ơn, Ta đã lắng nghe lời cầu nguyện này, "Chúa ơi, Ngài không mệt mỏi khi ban cho 

chúng con rất nhiều phước lành." Và Ta nói với các con: Ta là Cha của các con và Ta nhận thấy nhu cầu 

của các con. Làm thế nào Thần Khí của Ta không thể bị di chuyển bởi lời cầu nguyện của các con? Ta 

đã an ủi các con trong sự cô độc của căn phòng của mình, và Ta đã chiếu sáng các con để sự suy ngẫm 

của các con có thể có ích. 

 

63. Ta đang để lại một tập ảnh trong trái tim của các môn đệ của Ta, để sau năm 1950, khi Lời của Ta 

không còn được nghe qua một giảng viên loài người, họ sẽ là những người sẽ truyền tải thông điệp 

của Ta đến nhân loại. 

 

64. Trong những ngôi nhà cầu nguyện khiêm nhường, nơi Lời của Ta được thể hiện, có bao nhiêu giáo 

huấncác con đã nghe và đã học, và mặc dù không có nghi thức, bàn thờ hay hình ảnh nào tồn tại trong 

đó, đây là nơi các con đã không còn cảm thấy trống rỗng trong lòng. 

 

65. Phúc cho các con là người hiền lành và khiêm nhường đã lắng nghe Ta, vì ngày mai các con sẽ ngạc 

nhiên muôn người với bản chất của lời nói của các con. 

 

66. Hỡi các môn đệ: Bây giờ là lúc các con nên nhận ra sự vĩ đại và thuần khiết của Công việc của Ta, 

để khi các con thuyết giảng nó trong tương lai, hành động của các con sẽ phù hợp với Giáo Lýcủa Ta. 

 



67. Vô số người tiếp cận dân này; Hãy chuẩn bị, Ta không muốn họ làm các con ngạc nhiên khi làm 

những việc sai trái, bởi vì họ có thể nói: Đây có phải là những môn đệ mới của Chúa không? 

 

68. Sau khi đã nói chuyện với các con quá lâu, Ta không muốn thấy kho thóc của các con trống rỗng 

của những việc tốt. 

 

69. Ngày mai các con sẽ được xem xét kỹ lưỡng và được đưa vào một thử nghiệm bởi con ngườimuốn 

nhìn thấy các con yếu đuối, để tố cáo các con và phủ nhận sự thật của Ta. 

 

70. Đừng mong đợi rằng chỉ có Lời của Ta được viết trong sách, sẽ thực hiện phép lạ của sự chuyển 

đổinhân loại; điều cần thiết là các chiến binh vĩ đại của sự nghiệp của Ta xuất hiện, để với đức tin, 

lòng can đảm và tình yêu của họ như vũ khí, họ có thể niêm phong và xác nhận sự thật của Ta. 

 

71. Các con sẽ không cần thiết phải hỏi liệu con đường này có miễn các chướng ngại vật hay không, 

các con cũng sẽ không phải tìm kiếm nhiều người, bởi vì Ta sẽ quan tâm đến việc đặt người nghèo dọc 

theo con đường của các con. 

 

72. Điều cần thiết là con người phát sinh giữa nhân loại, những người sẽ nhận ra và làm cho sự vĩ đại 

của Luật của Ta được biết đến. 

 

73. Các con đã lắng nghe Ta trong giai đoạn này, hãy trở nên vĩ đại nhờ sự khiêm tốn của mình, qua 

Lời của Ta, qua đức hạnh và sự tuân thủ đúng đắn Luật của Ta, nhưng đừng tin rằng vì đã nghe lời Ta, 

các con sẽ được tôn vinh nhất trong nhân loại ; có bao nhiêu người không có kiến thức về sự dạy dỗ 

của Ta, khi đến ngày mà họ nghe về nó, tất cả những gì họ cần là lời chứng của các con và họ sẽ thực 

hiện những hành động lớn hơn của các con. Vì lý do này, các con sẽ vui mừng rất nhiều, bởi vì những 

việc làm đó sẽ là hoa trái của sự hoàn thành của các con. 

 

74. Hôm nay Ta sẽ củng cố các con và đóng lại những vết thương mà trước đây loài người đã mở ra, 

để các con có được tánh chất cần thiết khi cuộc đấu tranh đến. 

 

75. Hiểu rằng ánh sáng của Dấu Ấn thứ sáu chiếu sáng cho các con, rằng cây Nến Vàng thứ sáu soi 

sáng loài người, nhưng mặc dù mọi người đều được chiếu sáng bởi ánh sáng đó, trong khi một số 

người nhận thức được rằng họ sống trong thời kz có { nghĩa lớn, những người khác cho phép tất cả 

những giáo huấn này qua đi mà không được chú ý. 

 

76. Nếu tất cả đã được tạo ra như nhau, tại sao mọi người không có niềm tin? Bởi vì sự tự do ý chí của 

các con và sự tiến hóa khác nhau của mỗi tinh thần. Do đó, trong khi một số người chờ đợi một ánh 

sáng và một lực vượt trội để hướng dẫn họ, thì những người khác lại dựa vào những gì họ coi là cuộc 

đấu tranh của chính họ, và khi những điều này thất bại, họ cảm thấy bị lạc lõng. 

 

77. Đã lâu rồi kể từ khi tinh thần của các conđã phát ra từ Ta, tuy nhiên, không phải ai cũng tiến bộ 

theo cùng một cách trên con đường tâm linh. 



 

78. Tất cả các số mệnh đều khác nhau, mặc dù chúng dẫn các con đến cùng một mục tiêu. Đối với một 

số được bảo lưu một số thử thách và cho những người khác. Một đứa trẻ đi một con đường, và một 

đứa khác sẽ đi theo một hướng khác. Tất cả các conđã không nổi lên sự tồn tại này cùng một lúc, các 

con cũng sẽ không trở lại cùng một lúc. Một số đi trước, và những người khác phía sau, nhưng mục 

tiêu đang chờ đợi tất cả mọi người. Không ai biết ai ở gần cũng như ai ở xa, vì các con vẫn còn nhỏ bé 

để có kiến thức này; các con là con người và sự phù phiếm của mình sẽ khiến các con lạc lối. 

 

79. Cha bảo tất cả các con hãy kiên trì và với những người có đức tin, Ngài phánbảo họ để soi sáng 

con đường của những người đi trong bóng tối. 

 

80. Phân tích hướng đi của mình và các con sẽ nhận ra rằng đôi khi các con đã đi bằng quyết tâm và 

đôi khi đi chậm; tại thời điểm khác, các con đã ngã chỉ để đứng dậy sau đó, cho đến khi các con đã đạt 

đến cuối cùng, thực hiện một bước an toàn và vững chắc hơn. 

 

81. Chỉ có Ta nhận thức được sự tiến hóa của các con, mặc dù Ta phải nói với các conrằng, một tinh 

thần thực sự được nâng cao có kiến thức về sự tiến bộ của nó, mà không phải là vô ích bởi nó. 

 

82. Thông qua món quà trực giác, các con sẽ có thể biết liệu tốc độ của mình rất chậm hoặc nếu mình 

đang đi với tốc độ rất nhanh, cho dù các con đã đi vào sự bế tắc hoặc nếu các con tin rằng đã có một 

bước đi vững chắc. 

 

83. Thông qua lương tâm của mình, các con sẽ có thể biết liệu con đường mình đi có được phép hay 

mình đã đánh giá sai. 

 

84. Để có thể để lại dấu chân có ích trên lối đi trần gian của mình cho những người đến sau mình, các 

con cần tuân thủ Luật của Ta. Thông qua nó các con sẽ để lại những việc làm tuyệt vời, và ký ức và ví 

dụ của các con sẽ không thể nào bị quên lãng. 

 

85. Ôi, các môn đệ, Ta là Gà Mẹ dưới đôi cánh mà các con sống như con nhỏ của nó. Ta cũng sẽ nói 

với các con rằng Dấu Ấn thứ sáu là dấu duy nhất được mở và chiếu sáng cho các con trong giai đoạn 

này. 

 

86. Nầy, nhiều tôi tớ của Ta, những môn đệ đầu tiên của Tâm linh, đã rơi vào một lỗi lầm nghiêm 

trọng khi tin rằng,những Dấu Ấn là nhà cầu nguyện, rằng chúng đã được mở ra ở quốc gia này và họ là 

những người sở hữu của nó. 

 

87. Những người này Taliên tục kiểm tra với công lý của Ta, vì họ giống như người đầu tiên được sinh 

ra trong thời kz này, những người mà Tađã gọi và mời đến bàn của Ta, những người mà từ ngữ tình 

yêu của Ta được dành riêng. Họ đi dọc theo những con đường của thế giới mang theo những món 

quà và trách nhiệm của họ, không muốn biết những gì họ mang theo. Họ tin rằng sẽ hoàn thành Luật 

của Ta và họ phán xét đồng bào của họ. 



 

88. Họ không biết họ đang đi đâu, họ cũng không nhận thức được sự vĩ đại của Công Việc của Ta và 

khi Ta kêu gọi họ lắng nghe Ta thông qua một giảng viên của con người, Ta đã hỏi họ: Các con có tin 

vào sự hiện diện của Tatheo cách này không? Nhiều người trong số họ đã chối Ta. 

 

89. Ta đã nói với họ: Hãy cho Ta thấy vô số ngườicủa các con, hãy liệt kê những phép lạ mà các con đã 

thực hiện và hạt giống mà họ đã cho Ta thấy là rất khan hiếm. Ta đã cho họ thấy rất nhiều người tuyệt 

vời tụ tập nơi Lời của Ta được nghe, những lời chứng thực vô tận về sức mạnh của Ta và Ta đã nhắc 

nhở họ: Cây sẽ được nhận ra bởi quả của nó. Đây là Dấu Ấnthứ sáu dưới ánh sáng mà mọi người nên 

theo Ta. Hôm nay cây Nến Vàng thứ sáu, đó là Lời Thánh, chiếu sáng các con. 

 

90. Nầy, giữa những người của Ta, những người con trai nghi ngờ bên cạnh những người con trai có 

đức tin, những người chối Ta và những người theo Ta: Một số người gắn bó với chủ nghĩa duy vật và 

những người khác đang nỗ lực để đạt được tâm linh. Đây là nguyên nhân chính của sự chia rẽ của các 

con trong giai đoạn này. 

 

91. Tuy nhiên, sự dạy dỗ của Ta rõ ràng như ánh sáng ban ngày. 

 

92. Chiên Thiên Chúa đã mở các Ấn và chỉ có Ngài mới xứng đáng niêm phong chúng một lần nữa. 

 

93. Giêrusalem mới không nằm trong điều này cũng như ở bất kz quốc gia nào. Thành Phố đó là phần 

tâm linh, mặc dù các con có thể sống ở đây từ thời điểm này. 

 

94. Ê-lia không phải là người đã mở các Ấn, ông ấy là người tiên phong để Dấu Ấn thứ sáucó thể được 

mở và tiết lộ vào thời điểm đó. Ê-lia đại diện cho Dấu Ấn thứ sáu và nhiệm vụ của ông ấy rất cao. Ông 

đến để tiết lộ rằng một thời kz mới của sự mặc khải đang bắt đầu cho các con. 

 

95. Bảy giáo hội của Châu Á, đã là các nơi tôn nghiêm nơi tiếng nói của các tông đồ của Ta vang lên 

một lần nữa và như một thông điệp cho tất cả các thế hệ của tất cả mọi người, là một hình ảnh đẹp 

của Cuốn Sách của Bảy Ấn. 

 

96. Roque Rojas đã mang đến cho thế giới sứ vụcủa người phát ngôn đầu tiên mà Ê-liađã gọi là tín đồ 

đầu tiên của Kỷ Nguyênthứ ba, và trong số những người đầu tiên để nhận trách nhiệm là một thiếu 

nữ đã nảy sinh với phần tâm linh và sự tận hiến cần thiết,thông qua cô ấy phép lạ của sự giao tiếp của 

Ta thông qua một giảng viên của con người sẽ được nhận ra. Kể từ đó và bằng những phương tiện đó, 

Lời của Tađã bắt đầu với biểu hiện của Ê-lia đã chỉ định thời gian cho sự giao tiếp này sẽ được diễn ra 

từ năm 1866 đến 1950. 

 

97. Nhiều người phát ngôn đã được chuẩn bị để các con có được Lời vô tận của Ta, đó là một nguồn 

tri thức và những mặc khải, cho đến giây phút cuối cùng của sự giao tiếp của Ta. 

 



98. Thời kz tâm linh sẽ đến sau, và mặc dù các con sẽ không nghe thấy Lời của Ta nữa, các con sẽ cảm 

thấy Ta gần gũi với các con hơn. 

 

99. Ta sẽ tiếp tục đi xuống và thể hiện bản thân mình thông qua sự chuẩn bị tốt của một số và sự 

chuẩn bị xấu của những người khác. Thông qua { định tốt của một số người và thiếu sự chuẩn bị của 

những người khác, Thần Khí của Ta sẽ có mặt theo cách này cho đến năm 1950, vì không có gì ngăn 

cản,rằng Thánh Ý của Ta sẽ được thực hiện. 

 

100. Tuy nhiên, những người pha trộn một thứ gì đó xa lạ với sự nuôi dưỡng này và đưa ra vô số thứ 

khác với nước trong và tinh khiết, sẽ trả lời cho Ta. 

 

101. Đó là thánh { của Ta khi các con trở lại những nơi mà các con đã thất bại để hoàn thành một 

nhiệm vụ nhất định. 

 

102. Các lối đi được chuẩn bị, các cánh đồng đang chờ hạt giống. Hãy chuẩn bị và cho phép khoảnh 

khắc đấu tranh của các con diễn ra, sau đó các con sẽ trao cho nhau một vòng tay anh em, các con sẽ 

khởi hành và cho phép thánh ý của Ta được thực hiện trong các con. 

 

103. Đừng quên rằng Công Việc của Ta là thuần khiết và các con nên yêu thích nó đến cùng. 

 

104. Các con sẽ thực hiện các hoạt động bác ái trong suốt cuộc hành trình của mình, vì đó là nhiệm vụ 

của các con. Các con có nhiều món quà tâm linh để được bác áitheo những cách khác nhau. Nếu các 

con có thể tự chuẩn bị, các con sẽ thực hiện điều mà các con gọi là không thể. 

 

105. Việc từ thiện mà các con kết xuất bằng đồng xu, mặc dù đó là việc bác ái, là mức được nâng cao 

ít nhất mà các con có thể cho đi. 

 

106. Các con nên truyền đạt tình yêu, sự tha thứ và sự bình an đến trái tim của đồng loại. 

 

107. Ta không muốn có thêm người Pharisêu hoặc kẻ đạo đức giả được bảo vệ bởi Luật của Ta. Ta 

muốn các môn đệ cảm thấy nỗi đau của đồng loại của họ. Ta sẽ tha thứ cho tất cả những người phát 

sinh với sự ăn năn, bất kể giáo phái hay tôn giáo mà họ tuyên xưng, và Ta sẽ cho phép họ nhìn thấy 

một cách rõ ràng trên con đường đúng. 

 

108. Phúc cho những ai mang theo sự dạy dỗ của Ta đến những vùng đất xa lạ, vì Luật của Ta và các 

thiên thần hộ mệnh của Ta sẽ bảo vệ họ. Ta đã nói rằng thông qua sự chuẩn bị của một trong những 

đứa con trai của Ta, một khu vực có thể được tha; xứng đáng với ân sủng đó, và Ta sẽ ban cho các con 

thật nhiều. 

 

109. Ta nói với các con bằng nhiều cách để Lời của Ta sẽ củng cố các con và các con sẽ không yếu đi 

khi các con cần nhiều đức tin hơn. 

 



110. Yêu nhau khi các con ở cùng nhau, cũng yêu nhau khi các con ở xa, và phước lành của Cha sẽ 

giáng xuống tình huynh đệ đó 

 

Bình An của Ta ở cùngcác con! 

 

 

BTL V1 - 11/366 - Cuốn Sách về Sự Sống Thật - Những Giáo Huấn của Chúa Giêsu 

 
Đức Chúa phán: 

 

1. Ôi, nhân loại: tìm kiếm vinh quang của mình trong tình yêu của Cha trên trời, vì thực sự Ta nói với 

các con, sự hiệp nhất với Thiên Chúa sẽ cho phép các con cảm nhận vinh quang trong tinh thần của 

mình. 

 

2. Khi con người thâm nhập vào cõi tâm linh, cuối cùng anh ta sẽ tìm thấy con đường dẫn đến vinh 

quang kz diệu, Ôi! Các môn đệ của Ta, biết rằng trong tinh thần của mình, các con có thể mang theo 

và cảm nhận vinh quang đó! 

 

3. Ta đến một lần nữa để ban cho các con một bài học, thông qua Giáo Lý tình yêu của Ta, vì mặc dù 

Ta thấy các con đang học những giáo huấn của cuộc sống, đó là trường học cho mình, các con đã 

không phân tích tất cả những gì nó đã tiết lộ cho các condọc theo con đường của mình. 

 

4. Ôi! Những đứa con rất yêu dấu của Ta, những người khóc như những con chiên lạc, gọi Người Chăn 

của mình bằng những tiếng kêu đau khổ! Khi các con nhắm mắt vào thực tế xung quanh, cuối cùng 

các con nghĩ rằng Ta là nguyên nhân dẫn đến những bất hạnh của các con trên Trái đất; những người 

khác tin rằng sự thăng trầm của họ không liên quan đến Ta. 

 

5. Các con thật vô ơn khi nghĩ theo cách đó đối với Cha củamình, và do đó thật bất công khi đánh giá 

công lý hoàn hảo của Ta! 

 

6. Các con có tin rằng Ta không lắng nghe khi các con nói rằng mình chỉ được nuôi dưỡng bằng sự cay 

đắng, rằng thế giới mà các con sinh sống là một thế giới không có hạnh phúc,và sự tồn tại mà các con 

dẫn dắt không có l{ do gì để tồn tại? 

 

7. Các con chỉ cảm thấy sự hiện diện của Takhi các con tin rằng Ta trừng phạt các con, rằng Ta từ chối 

các con tất cả lòng thương xót, và các con quên đi sự dịu dàng và lòng tốt của Cha mình; các con phàn 

nàn về cuộc sống của mình, thay vì chúc phúc cho lợi ích của nó. 

 

8. Thực tế là các con nhắm mắt trước sự thật, và các con chỉ cảm thấy sự cay đắng và nước mắt quanh 

mình, đạt đến sự tuyệt vọng vì các con tin rằng mọi thứ sẽ không có phần thưởng. 

 



9. Cuộc sống của các con sẽ khác đi như thế nào nếu thay vì sự không phù hợp đó, về sự khó hiểu đó, 

suy nghĩ đầu tiên của các con mỗi ngày, sẽ là giáng phước cho Cha và những lời đầu tiên của mình, để 

biết ơn rất nhiều lợi ích mà tình yêu của Ngài mang lại! Nhưng các con không cảm thấy những đức 

tính đó nữa, bởi vì xác thịt đã làm xáo trộn tinh thần của các con và các con đã quên mất sự dạy dỗ 

của Ta; đó là l{ do tại sao Ta đến để nói với các con về những cảm xúc mà các con đã loại bỏ khỏi lòng 

mình. 

 

10. Định mệnh có lòng trắc ẩn mà Thiên Chúa đã đặt vào đó; số phận của con người chứa đầy lòng tốt 

của Thiên Chúa. 

 

11. Nhiều khi các con không thể thấy lòng tốt đó, vìcác con không biết cách tìm kiếm nó. 

 

12. Nếu trong số mệnh được đánh dấu bởi Ta cho mỗi tinh thần, các con nghĩ ra một con đường khó 

khăn và cay đắng, Ta cố gắng làm dịu nó, nhưng không bao giờ làm tăng thêm sự cay đắng của nó. 

 

13. Trên thế giới con ngườicần nhau; không ai là thừa thãi và không ai là thiếu. Tất cả cuộc sống là cần 

thiết cho nhau, cho sự bổ sung và hài hòa của sự tồn tại của chúng. 

 

14. Người nghèo cần người giàu và người giàu từ người nghèo. Người tội lỗi cần ngườicông chính và 

những người này từ ngườitrước đây.Ngườivô minh cần từ những người khôn ngoan và những người 

có kiến thức, từ những người thiếu hiểu biết. Những đứa trẻ cần từ người lớn và đến lượt họ cần từ 

trẻ em. 

 

15. Trong thế giới này, mỗi người trong số các con được đặt bởi sự khôn ngoan của Thiên Chúa ở vị trí 

của mình và gần người mà anh ta nên trở thành. Đối với mỗi người được chỉ định vòng tròn nơi anh ta 

nên ở, trong đó có những linh hồn nhập thể và tái sinh với người mà anh ta phải cùng tồn tại. 

 

16. Như vậy, mỗi người theo cách của anh ta, tất cả các con đang gặp những người sẽ dạy cho các con 

tình yêu sẽ nâng cao các con, những người khác sẽ nhận được nỗi buồn sẽ thanh tẩy các con. Một số 

người sẽ khiến các con đau khổ vì các con cần nó, trong khi những người khác dành cho các con tình 

yêu của họ để bù đắp cho sự cay đắng của các con, nhưng tất cả đều có một thông điệp cho các con, 

một lời dạy mà các con nên hiểu và thu lợi từ đó. 

 

17. Một lần nữa Ta nói với các con: Mặc dù các con tìm thấy chính mình trước sự dạy dỗ của Ta, các 

con đã không nhận ra thông điệp mà mỗi sinh mệnh cung cấp cho mình. 

 

18. Tìm kiếm ở mỗi anh em của mình những mặt tốt mà anh ta thể hiện, để học hỏi từ anh ta, cũng 

như mặt xấu của anh ta để các con sẽ giúp anh ta nâng cao bản thân và theo cách đó tiến hành trên 

con đường, giúp đỡ lẫn nhau. 

 



19. Làm chậm tốc độ của mình và suy ngẫm, vì các con đã cho phép nhiều người đi qua, người sẽ làm 

tốt cho các con. Đừng cho phép những cơ hội này trôi qua, vì chúng là những bài học mà các con đang 

lãng phí. 

 

20. Mỗi con người là một bài học, một hy vọng của tình yêu hoặc thiếu tình yêu, cuối cùng sẽ cho các 

con sự thật dễ chịu hoặc cay đắng; theo cách đó, các con sẽ tiến hành từ bài học này sang bài học 

khác, đôi khi học tập và đôi khi giảng dạy, bởi vì các con cũng phải gửi cho đồng bào của mình thông 

điệp mà các con đã mang đến Trái đất. 

 

21. Thật ra Ta nói với các con rằng, nếu loài người này hiểu những giáo huấn này, thì nó sẽ không khóc 

nhiều trên Trái đất. 

 

22. Đừng quên rằng mọi linh hồn nhập thể hoặc tái sinh đi qua con đường của mình theo một cách 

nào đó, sẽ đến để giúp các con trong số mệnh của mình. 

 

23. Có bao nhiêu tinh thần của ánh sáng mà Ta đã gửi đến thế giới và các con đã không dừng lại để 

giáng phúc cho tình yêu của Ta dành cho các con! 

 

24. Nhiều linh hồn mà Ta đã gửi cho các con, các con đã không lợi dụng, không biết rằng họ đã tạo 

thành một phần của số mệnh của các con, nhưng vì các conđã không thể nhận được họ, các con đã rời 

đi với hai bàn tay trắng, và sau đó các con phải khóc! 

 

25. Ôi, nhân loại, định mệnh của các con là hài hòa với mọi thứ được tạo ra. Sự hòa hợp mà Ta nói là 

lớn nhất trong tất cả các luật, vì trong đó các con sẽ tìm thấy sự hiệp thông hoàn hảo với Thiên Chúa 

và Công trình của Ngài. 

 

26. Nghiên cứu những linh hồn bao quanh các con và những người vượt qua cuộc sống của các con, 

để các con coi trọng đức tính của họ, nhận được thông điệp mà họ mang đến cho các con hoặc cung 

cấp cho họ những gì họ nên nhận từ các con. 

 

27. Tại sao các con lại bỏ bê đồng bào mà định mệnh đã đặt dọc theo con đường của các con? Các con 

đã đóng cánh cửa trái tim của mình mà không biết về bài học mà họ đã mang đến cho mình. 

 

28. Đã bao nhiêu lần các con gạt sang một bên, người đã mang đến một thông điệp hòa bình và hy 

vọng cho tinh thần của các con, và sau đó các con phàn nàn khi chính các con đã đổ đầy chén đắng 

của mình. 

 

29. Cuộc sống có những bất ngờ thay đổi và ngạc nhiên, và các con sẽ làm gì nếu ngày mai các con lo 

lắng tìm kiếm người mà các con ngạo nghễ đã từ chối hôm nay? 

 

30. Hãy nhớ rằng có thể người mà các conđã từ chối và khinh miệt hôm nay, ngày mai các con sẽ lo 

lắng tìm kiếm, nhưng nhiều khi sẽ là quá muộn. 



 

31. Nếu các con là trẻ em, hãy hiểu và tôn trọng sự hào phóng của cha mẹ mình. Nếu các con là cha 

mẹ, hãy biết cách hiểu con cái của mình. Nếu các con là vợ, chồng, hãyhiểu biết và yêu nhau, nhưng 

nếu các con vẫn không và các con đang chờ đợi một người sẽ là một phần trong số mệnh của mình, 

hãy sẵn sàng tiếp nhận cô ấy để hiểu cô ấy. 

 

32. Tránh tạo ra sự cay đắng lớn hơn với những lỗi lầm và những điều tầm thường, và vì các conđã 

chưa đọc trong Sách Sự Sống, ít nhất là đọc về sự cao thượng về tinh thần của những người gần gũi 

với mình. 

 

33. Ôi, nhân loại: hãyhiểu Lời Ta, học từTa và quan sát cách Ta không bỏ rơi những người tiếp cận Ta, 

biết rằng tất cả đều là con cái của Ta, tất cả đều cần từcủa Ta. 

 

34. Học bài học này để biết cách trở thành giáo viên, nhưng trước tiên hãy học cách trở thành anh 

em. 

 

35. Mọi người cần phải biết rằng, định mệnh của các con là học những bài học tuyệt vời của cuộc 

sống, chỉ khi đó các con mới đạt đến đỉnh cao của sự hoàn hảo, chỉ bằng cách đó các con mới đạt đến 

sự vĩ đại; nếu không, các con sẽ luôn mang theo sự không phù hợp, phàn nàn, không hiểu biết, báng 

bổ và trách móc đối với Cha của mình. 

 

36. Cho phép những giáo huấn của Ta trở thành cố vấn của các con trên con đường và các con sẽ cảm 

thấy bên trong mình một sức mạnh, không bao giờ cho phép mình yếu đi và sẽ hướng dẫn các con 

từng bước tiến tới đỉnh cao của sự hiểu biết. 

 

37. An ủi những người mà các con nhìn thấy đang khóc; Thiên Chúa đã hướng dẫn các conđến với họ 

vì đó là nhiệm vụ của các con. 

 

38. Hiểu bài học của Ta để các con không phạm thêm sai lầm trong suốt cuộc đời, vì bất kz hành vi 

phạm tội nào mà các con có thể gây ra cho anh em mình, bằng lời nói hoặc hành động, sẽ là một lời 

nhắc nhở không thể quên trong lương tâm của các con, sẽ không ngừng đòi lại. 

 

39. Một lần nữa Ta nói với các con, tất cả các con đều cần thiết cho việc hoàn thành kế hoạch thiêng 

liêng và chấm dứt quá nhiều đau khổ về tinh thần giữa nhân loại. 

 

40. Chừng nào lòng tự cao còn tồn tại, sự đau khổ cũng sẽ tồn tại. Thay thế cho sự thờ ơ của các con, 

sự tự cao tự đại và sự khinh miệt của các con, vì tình yêu, vì lòng từ bi và các con sẽ nhận ra sự bình 

yên sẽ đến với các con như thế nào. 

 

41. Suy ngẫm cẩn thận trong tất cả các giáo huấn của Ta. 

 



42. Biết chính mình. Ta đã nhìn thấy sự tồn tại của loài người trong tất cả các Kỷ Nguyên, và Ta biết 

điều gì đã là nguyên nhân của tất cả những đau khổ và bất hạnh của nó. 

 

43. Kể từ Kỷ Nguyên đầu Tađãthấy con ngườilấy đi mạng sống vì lòng tham, chủ nghĩa duy vật và ham 

muốn quyền lực; họ luôn thờ ơ với tinh thần của mình, chỉ tin vào xác thịt và khi đến lúc rời khỏi hình 

dạng con người trên Trái đất, chỉ có những gì họ làm trong cuộc sống vật chất của họ, không thu thập 

được vinh quang nào cho tinh thần, vì họ đã không tìm kiếm nó; họ đã không nghĩ về điều đó và họ 

cũng đã không quan tâm đến những đức tính của tinh thần hay kiến thức của nó. Họ đã hài lòng khi 

sống mà không tìm kiếm con đường dẫn họ đến Thiên Chúa. 

 

44. Các con, người không yêu cuộc sống vì các con coi nó là tàn nhẫn, chừng nàocác concòn không 

nhận ra tầm quan trọng của lương tâm trong con người hoặc cho phép bản thân được hướng dẫn bởi 

nó, các con sẽ không tìm thấy giá trị thực sự. 

 

45. Đó là lương tâm nâng cao tinh thần cho một sự sống vượt trội trên xác thịt và những đam mê của 

nó. Tâm linh sẽ cho phép các con cảm thấy một tình yêu tuyệt vời dành cho Chúa, khi các con thành 

công trong việc thực hành nó; sau đó các con sẽ hiểu tầm quan trọng của cuộc sống, các con sẽ chiêm 

ngưỡng vẻ đẹp của nó và sẽ tìm thấy sự khôn ngoan của nó. Sau đó, các con chắc chắn sẽ hiểu tại sao 

Ta gọi nó là SỰ SỐNG. 

 

46. Sau khi biết và hiểu sự dạy dỗ này, ai sẽ dám từ chối nó, nói rằng đó không phải là sự thật? 

 

47. Khi các con hiểu rằng trong lương tâm là giá trị thực sự của mình, các con sẽ sống hòa hợp với mọi 

thứ do Cha của mìnhđã tạo ra. 

 

48. Sau đó, lương tâm sẽ làm đẹp cuộc sống của con người nghèo khổ, nhưng trước tiên, con người 

cần phải rút khỏi mọi đam mê mà chúng tách rời họ khỏi Thiên Chúa, để đi theo con đường của công 

lý và trí tuệ. Đó sẽ là khởi đầu của cuộc sống đích thực đối với các con, cuộc sống này mà ngày nay các 

con quan tâm với sự hờ hững, bởi vì các con không nhận ra những gì các con đang coi thường cũng 

không tưởng tượng ra sự hoàn hảo của nó. 

 

49. Hỡi nhân loại: các con đã đứng yên trong suốt thời gian qua, vì các con tin rằng hạnh phúc và bình 

an thực sự liên quan đến sự tồn tại của con người, mà không nhận ra rằng, chúng tạo thành một phần 

của đời sống tâm linh, đó là sự sống đích thực. 

 

50. Tìm kiếm những người yêu các con và những người ghét các con, yêu cuộc sống mà các con coi là 

tàn nhẫn, mà không nhận ra rằng nó giống như một cuốn sách mở ra đầy đủ kiến thức cho mình. 

Được di chuyển bởi niềm vui cũng như những phiền não của người khác; Hãy nhìn vào mỗi con người 

đang là một giáo viên và cảm thấy mình là một biểu tượng của sự tốt lành, không phải là xấu, vì biểu 

tượng mà các con đại diện sẽ theo những việc làm của mình trong cuộc sống. 

 



51. Con ngườiđã tưởng tượng địa ngục là một nơi tra tấn vĩnh cửu, nơi họ tin rằng tất cả những người 

đã không vâng theo huấn lịnh của Ta sẽ đi đến đó. Và giống như cách họ đã tạo ra một địa ngục cho 

những lỗi lầm lớn, họ đã tưởng tượng ra một nơi khác cho những lỗi nhỏ hơn, cũng như một nơi nữa 

cho những người đã làm không đúng cũng không sai. 

 

52. Những người nói rằng ở bên kia thế giớikhông có niềm vui cũng không đau khổ, họ không nói sự 

thật; không ai là không có đau khổ, cũng không được miễn niềmvui. Những phiền não và niềm vui sẽ 

luôn được trộn lẫn khi nào tinh thần chưa đạt được bình an tối cao. 

 

53. Lắng nghe, ôi,dân của Ta: Địa ngục nằm trong thế giới nhập thể và tái sinh, ở trong thế giới này và 

cõi tâm linh; Địa ngục là biểu tượng của nỗi đau lớn lao, sự hối hận khủng khiếp, sự tuyệt vọng, sự 

đau khổ và cay đắng của những người đã phạm tội rất nhiều, và từ những hậu quả đó, họ sẽ được giải 

thoát theo sự tiến hóa của tinh thần hướngtới tình yêu. 

 

54.Mặt khác, Vinh Quang, tượng trưng cho hạnh phúc và bìnhan thực sự, dành cho những người đã 

rút khỏi những đam mê trần thế, để sống trong sự hiệp thông với Thiên Chúa. 

 

55. Hỏi lương tâm của mình và các con sẽ biết, nếu các con đang sống trong địa ngục, nếu các con 

đang chuộc lỗi vì lỗi lầm của mình, hoặc nếu các con đang rung động với sự bình an của vinh quang. 

 

56. Những gì con ngườigọi là vinh quang hay địa ngục, không phải là nơi được định trước; đó là bản 

chất của việc làm của mình mà tinh thần của các con tập hợp khi nó đạt đến cảnh giới tâm linh. Mỗi 

người sống địa ngục của riêng mình, sống trong thế giới chuộc tội của mình, hoặc tận hưởng niềm 

hạnh phúc mà sự nâng cao và hòa hợp với Thần Khí Thánhban tặng. 

 

57. Ta là Cha của các con và các con là những người con rất yêu quý của Ta. Hãy đến, nâng cao bản 

thân mình lên trên mọi thứ được tạo ra và đến gần Ta hơn. 

 

58. Ôi, Các môn đệ yêu dấu của Ta: đây là những thời điểm công lý cho nhân loại. Đã đến lúc để các 

con bắt đầu giải quyết các khoản nợ của mình. Các con đang gặt hái vụ thu hoạch của những lần mình 

đã gieo trước đó, hoa trái hoặc hậu quả của việc làm của mình. 

 

59. Con người có thời gian để làm công việc của mình và khi khác trả lời cho những gì anh ta đã làm; 

thời điểm cuối cùng này là nơi các conđang sống, vì l{ do đó, mọi người đều đau khổ và khóc lóc. 

Cũng giống như cách các con có thời gian để gieo và lúc khác để gặt hái, Thiên Chúa cũng có một thời 

mà Ngài ban cho các conđể tuân thủ Luật của Ngài và thời điểm khác để thể hiện công lý của Ngài. 

 

60. Các con đang sống trong giai đoạn của công lý thánh thiêng. Nỗi đau đớn làm các con khóc; loài 

người tự thanh lọc thông qua lời than thở của chính mình, bởi vì không ai được miễn trừ khỏi sự bồi 

thường. 

 



61. Đây là những lúc công lý mà các con phải suy ngẫm về vận mệnh của mình, để qua suy niệm và 

tâm linh, các con sẽ lắng nghe tiếng nói của lương tâm, không nhầm lẫn cũng không lừa dối, nhưng nó 

hướng dẫn các con đi theo con đường của sự bình an. 

 

62. Điều khó khăn nhất đối với tinh thần là đạt đến tâm linh thông qua xác thịt; Khó khăn nhất đối với 

con người, chủ yếu là để biết bản thân mình. Đừng lãng phí cuộc sống của các con, học tất cả các bài 

học của nó, nhiệm vụ của các con là tiếp thu kiến thức, dạy cho những người xung quanh và hoàn 

thiện bản thân về tinh thần. 

 

63. Ôi, dân của Ta: Nếu các con biết rằng vận mệnh tinh thần của các con là tuyệt vời, hãy đi theo con 

đường tình yêu và thắp ngọn đèn đức tin của mình trong ngọn lửa thiêng liêng của trí tuệ của Ta. 

 

64. Hãy đến với Ta, ôi, nhân loại, vì Ta là niềm hy vọng của các con. Ta là Đấng An Ủi đã được hứa ban 

đã mang đến cho các con trong những lúc hỗn loạn này, Thông điệp hòa bình của Ta. Vì tất cả những 

gì các con đã khóc và đã chịu đựng, niềm an ủi và tình yêu của Ta được đổ lên các con như một đài 

phun nước của lòng thương xót. 

 

65. Thực sự Ta nói rằng,các con đã vi phạm rất nhiều Luật của Ta, nhưng cũng đúng là trong tình yêu 

của Ta, các con sẽ được thanh luyện. Các con sẽ làm gì trong giai đoạn này nếu thay vì an ủi các con, 

Ta chỉ đến với các connhư là vịThẩm Phán? 

 

66. Ta là vị Thầy của tình yêu đến giúp các con với thập giá của mình. Ta là bạn đồng hành của các con, 

người hướng dẫn các bước đi của các con và đồng hành cùng các con trong sự cô độc và cay đắng. Ta 

là người bạn hiền mà các con chờ đợi. Ta là nguồn bổ dưỡng mà tinh thần của các con đòi hỏi, bởi vì 

tình yêu của Ta là sự nuôi dưỡng ban cho các con sự sống. 

 

67. Lúc nào các con cũng cần Ta, nhưng hơn thế nữa trong những lúc mà nhân loại đang cạn kiệt chén 

đau buồn. Vì l{ do đó Taở cùng các con, vì Ta là Cứu Chúa của các con.  Các con khóc và Ta chúc lành 

cho lời than thở của các con, vì những giọt nước mắt của tội nhân là giọt sương ban phước mà những 

trái timđược sanh lợi. 

 

68. Linh hồn của các con đã lấy sự cáo biệt của xác thịt để nghe Lời của Taở bên kia thế giới và nó đã 

nói với Ta mà không cần lời nói. 

 

69. Tinh thần nâng cao biết rằng lời nói của con người làm suy yếu và làm giảm sự biểu lộ của tư 

tưởng tâm linh, vì l{ do đó, nó làm im lặng đôi môi của xác thịt để nâng cao và thể hiện bằng một 

ngôn ngữ mà chỉ có Chúa mới hiểu, bí mật mà nó hiểu đã bị che giấu trong bản thể bên trong nhất của 

nó. 

 

70. Khắc phục mọi nỗi đau, nâng cao bản thân lên trên sự than thở và tiếp tục lắng nghe Ta. Nhận ra 

rằng, Kỷ Nguyên thứ ba ở đây trước nhân loại và cảm thấy có trách nhiệm phải chuẩn bị. Các con thú 



nhận chính mình trước mặt Ta và các con nâng cao tinh thần của mình; Ta lắng nghe lời cầu nguyện 

của các con và Ta cho phép các con đạt được ân sủng và sự tha thứ của Ta. 

 

71. Các con tôn vinh Ta bằng những bài thánh ca tâm linh, khi các con thấy Ta đi xuống từ đỉnh núi 

đến biệt thự của các con, và khi nghe Lời của Ta, tinh thần của các con bị lay động và các con nói với 

Ta: "Thưa Cha, chúng con biết rằng Cha đang ở với chúng con . " Nhưng không phải ai cũng cảm thấy 

Thần Khí của Ta đến và điều đó là cần thiết cho những Lời của Ta, và bằng chứng của Ta được lặp lại 

vào mọi thời điểm, để khiến các con hiểu rằng, một lần nữa Ta đã đến trước con người. Ta đã tìm 

kiếm bên trong con người một ngôi nhà, một ngôi đền nơi Ta có thể ở, và Ta vẫn chưa tìm thấy nó; 

tuy nhiên, Ta sẽ tiếp tục đánh bóng những tảng đá đó, cho đến khi Ta biến chúng thành những trái 

tim cảm nhận được sự hiện diện của Ta, và với nó, là công lý của Ta và tình yêu của Ta. 

 

72. Nếu các con cảm thấy rằng mình đi trong một sa mạc khó hiểu, hãy mạnh mẽ và tiến về phía 

trước; Nhưng nếu theo thánh ý của Ta, Ta sẽ khiến các con băng qua các sa mạc và núi để truyền tin 

tốt lành đến các vùng đất khác, phát sinh và tuân thủ, vì nếu nước trở nên khan hiếm, Ta sẽ làm cho 

nó phún lên từ những tảng đá, để làm dịu cơn khát của các con, và nếu các con thiếu sức mạnh cho 

cuộc hành trình dài, Ta sẽ làm cho các conlinh động. 

 

73. Công Việc này mà Ta giao phó cho các con thật tinh tế. Không cho phép những bàn tay vô lễ đánh 

cắp kho báu này để nói sau đó, rằng đó là thành quả của cảm hứng của họ và với nó, họ sẽ tự tôn cao 

mình và làm nhục người vô tội. 

 

74. Khi các con đến trước mặt Ta, Ta sẽ hỏi và yêu cầu tất cả những gì Ta đã giao cho các con và nhiều 

người trong các con sẽ nói với Ta: "Thưa cha, con đã đánhmất di sản của mình." Sau đó, Ta sẽ gửi các 

conđi để tìm kiếm nó và các con sẽ không quay lại với Ta cho đến khi các con đã phục hồi nó và đã 

tuân thủ tất cả các huấn lịnh của Ta. Nếu Ta không nói chuyện với các con theo cách này, các con sẽ 

ngủ yên và các con sẽ không thể tự cứu mình. 

 

75. Bản chất của Lời mà các con giữ gìn hôm nay, sẽ xuất hiện vào ngày mai từ đôi môi của các con 

bằng lời nói khôn ngoan cho nhân loại. Nếu các con kiên trì đi theo con đường này, các con sẽ tìm 

thấy trong đó âm thanh và thú vui lành mạnh sẽ nuôi dưỡng tinh thần của các con. 

 

76. Hãy tin vào kích cỡ của hạt mù tạt và các con sẽ thấy những điều kz diệu được hiện thực hóa. Ta 

nói với các con như Ta đã làm trong Kỷ nguyên thứ hai: Ra lệnh cho một ngọn núi di chuyển, và nó sẽ 

tuân theo các con; ra lệnh cho cơn giận dữ của các yếu tố chấm dứt và nó sẽ được hiện thực; Hãy kêu 

gọi DanhTa để một người bệnh được chữa lành và anh ta sẽ thoát khỏi bệnh tật. Nhưng khi một phép 

lạ đã được ban cho các con, đừng thờ ơ, nhận thức trong tinh thần của mình những việc làm thiêng 

liêng và biết cách đánh giá chúng. 

 

77. Nhiều tai họa tàn úa đến trên nhân loại; Trong thiên nhiên sẽ có những xáo trộn, các yếu tố sẽ 

được giải phóng. Lửa sẽ tàn phá các vùng, nước sông sẽ rời khỏi dòng chảy của chúng, biển sẽ trải qua 

những thay đổi; sẽ có những vùng bị chôn vùi dưới vùng biển và những vùng đất mới sẽ xuất hiện. 



Nhiều sinh vật sẽ mất mạng và thậm chí những sinh vật thấp kém hơn con người cũng sẽ bị diệt vong. 

Tất cả sẽ là sự rối loạn và xáo trộn và nếu các con không tự chuẩn bị từ bây giờ, các con sẽ yếu đi 

trong những thử thách đó và các con sẽ không thể tiếp thêm sức mạnh cho mình, và do đó các con sẽ 

không làm gương tốt cho các thế hệ tương lai, nhữngngười nên giao tiếp với Ta từ tinh thần đến Thần 

Khí. Nếu các con không chuẩn bị con đường của họ, họ sẽ tìm kiếm Ta thông qua con đường của khoa 

học chứ không phải qua con đường tâm linh và đó không phải là thánh ý của Ta. 

 

78. Sau năm 1950, các con sẽ thấy sự khởi đầu của những thử thách lớn lao đó. Hãy cảnh giác và cầu 

nguyện; thừa nhận Ta, dân của Ta; thực hành Lời của Ta, chứa đựng tất cả đức hạnh, và được cứu. Ta 

thực sự nói với các con: Người nghe Lời Ta và thực hành nó, sẽ được cứu và sẽ thâm nhập vào cuộc 

sống vĩnh cửu. Ngôi đền mà Ta đã loan báo cho các môn đệ của Ta, mà Ta sẽ nâng dậy trong ba ngày, 

đây là ngôi đền mà hôm nay Ta đang xây dựng trong tinh thần của các con. 

Ngôi đền này không thể bị phá hủy; Ta giao phó nền tảng của nó cho cha mẹ của các con, và con cái 

của các con sẽ nhìn thấy sự hoàn thành của nó. 

 

79. Không ai nên làm ô uế ngôi đền này, cũng không cho phép việc thờ ngẫu tượng, lòng tham, tính tự 

cao và đạo đức giả để thâm nhập vào nó; bởi vì sự nhầm lẫn và hối hận sẽ là phần thưởng duy nhất họ 

có được từ nó; Nhưng nếu các con sốt sắng với nơi tôn nghiêm bên trong mà các con mang trong 

mình, và đó là ngôi nhà mà Cha các con muốn cư ngụ, thì các con sẽ thấy sự xuất hiện từ những vùng 

đất xa xôi và gần đó, đoàn lữ hành của đàn ông, phụ nữ và trẻ em sẽ đến gõ cửa tại cửa của ngôi biệt 

thự đó theo yêu cầu việc bác ái về tâm linh. 

 

80. Nhiều người sẽ đến như những con sói, cố gắng làm các con ngạc nhiên; nhưng trước sự thuần 

khiết và sự thật của sự thờ phượng và cả việc làm của các con, họ sẽ được chuyển đổi thành những 

con chiên khiêm nhường. 

 

81. Xâm nhập vào sự suy niệm và cho phép Ta thẩm vấn các con trong sự im lặng của phòngcầu 

nguyện của mình; những câu hỏi đó sẽ là những câu hỏi tương tự mà con ngườisẽ đến để hỏi các con, 

và từ giờ trở đi, Ta muốn thấy các con chuẩn bị để các consẽ đưa ra câu trả lời thích hợp. 

 

82. Đồng thời Ta đã đến để ban cho các con sự dạy dỗ của Ta và những huấn lịnh của Ta, Ta đã đến để 

làm cho các con đầy sức mạnh, để các con sẽ đấu tranh mà không suy yếu. Không thể nào, hỡi những 

đứa con yêu dấu của Ta, để các con mang thập giá của mình lên đến đỉnh núi, mà không phải đi qua 

con đường cay đắng đó. 

 

83. Khi nào sẽ xuất hiện trên Trái đất, một người đến để tuân thủ tất cả các huấn lịnhcủa Ta, chẳng 

hạn như các điều răn của Luật của Ta; Có phải một người của tinh thần vĩ đại và được chiếu sáng, của 

tình cảm được nâng caovà trí thông minh rõ ràng không? 

 

 

84. Nếu các con tin rằng từ đó, con người biểu thị một chủ thể sinh vật yếu đuối và nhỏ bé để cho 

phép anh ta bị kéo đi vĩnh viễn bởi sự gian ác, các con đã có lỗi rất lớn. Nhân loại đã có lò luyện kim 



vật chất và tinh thần của mình, để thành quả của cuộc đấu tranh, kinh nghiệm và sự tiến hóa của nó 

sẽ trở thành một con người đích thực. Các con có tin rằng hạt giống của các con không có khả năng 

tạo ra một loại trái cây như vậy không? Ôi,dân Do Thái: đừng nghi ngờ Lời của Ta. Hãy nhớ rằng Ta đã 

hứa với Áp-ra-ham và Gia-cốp, rằng hạt giống của họ sẽ là phước lành và sự an ủi cho tất cả mọi người 

trên Trái Đất.  

 

Bình An của Ta ở cùngcác con! 

 

 

BTL V1 - 12/366 - Cuốn Sách về Sự Sống Thật - Những Giáo Huấn của Chúa Giêsu 

 

Đức Chúa phán: 

 

1. Phúc cho các con vào buổi bình minh tưởng nhớ thánh thiện này, trong đó con người tôn vinh ký ức 

về Đấng Thiên Sai. 

 

2. Ta không chỉ đến để mang đến cho các conniềm hy vọng mà còn là những thực tế đẹp. 

 

3. Sự dằn vặt của những nỗi buồn mà các con phải chịu trong suốt cuộc đời sẽ có thời gian ngắn; tất 

cả điều này sẽ qua đi và các con sẽ không khóc và đau khổ. 

 

4. Sự tồn tại của một con người trên Trái đất chỉ là một khoảnh khắc trong sự vĩnh cửu, một hơi thở 

của sự sống làm cho con người hoạt động trong một thời gian và sau đó nó tách ra để làm sống động 

một cơ thể mới. 

 

5. Hãy biết ơn vì không có nỗi đau nào kéo dài; sự đau khổ của các con là tạm thời và nó sẽ biến mất 

rất sớm. 

 

6. Thời kz chuộc tội và thanh tẩy là ngắn gọn cho anh ta người thấy những thử thách của mình với 

tâm linh; mặt khác, người được mặc lấy chủ nghĩa duy vật, sẽ mất nhiều thời gian trong những gì thực 

sự trôi qua rất sớm. 

 

7. Như khi tim đập nhanh, cùng một cách trái tim của con ngườicũng trôi qua vào cõi vô tận. 

 

8. Không có l{ do để sợ hãi, vì giống như cách người ta thở dài, khi người ta rơi nước mắt hoặc thốt ra 

một từ, thì sự đau khổ trong con người cũng sẽ biến mất. 

 

9. Trong sự dịu dàng vô hạn của Thiên Chúa, tất cả những nỗi đau và nỗi buồn của các con sẽ phải tan 

biến. 

 



10. Nếu sự đau khổ làm tổn thương các con, không phải là nó được chuyển đến các con từ Ta, mà bởi 

vì các con đã theo đuổi nó trước đó, và Luật công bằng phải được thực hiện. 

 

11. Tuy nhiên, không ai bị bỏ rơi, tất cả các con đều có người khuyến khích và chăm sóc mình, các con 

có nhiều tình yêu đằng sau bức màn xác thịt; nhưng các con không biết họ cũng như không biết họ 

yêu các con như thế nào ở bên kia thế giới. Họ là những linh hồn sống trong cõi ánh sáng, là người 

giúp đỡ và an ủi những người anh em nhỏ tuổi, yếu đuối, sa ngã và bệnh tật. 

 

12. Những người được chiếu sáng là những sứ thần được tôn cao của Chúa, người mang những 

nhiệm vụ quan trọng và tinh tế để hoàn thành, đến chỉ đạo và chăm sóc tất cả những gì đã được giao 

phó cho họ. 

 

13. Ta gọi họ được chiếu sáng vì họ đã cho phép hạt giống tình yêu của Ta nảy nở trong tinh thần của 

họ. Đây là những người được chiếu sáng mà các con vẫn chưa biết, vì các con thiếu sự nhạy cảm về 

tâm linh. 

 

14. Để sự hiện diện của Ta được cảm nhận bởi các con, điều cần thiết là những suy nghĩ của Ta phải 

vang lên qua người phát ngôn; nhưng thực sự Ta nói, Vũ trụ chứa đầy những rung động tâm linh mà 

các con cũng có thể nghe thấy nếu sự chuẩn bị và khả năng tâm linh của các concó thể cho phép nó. 

 

15. Ta đã phải nói chuyện với các con thông qua phương tiện này để khiến cho bản thân Mình được 

lắng nghe, bởi vì Ta đến để giải phóng các con khỏi xiềng xích của sự vô minh của mình, để phá vỡ 

những mối quan hệ cản trở các con và giúp các con thực sự hiểu Giáo Lý của Ta. 

 

16. Người bị trói buộc vào những điểm yếu trần tục sẽ không thể cảm nhận được Ta hoàn toàn. 

Ngườikhông có một trái tim cứng rắn có thể đạt đến sự hoàn hảo. 

 

17. Ta phải làm cho chính Tacảm thấy trong lòng các con để các con có thể hiểu Ta và nhiều lần Ta 

phải lặp lại những giáo huấn của Ta, chờ đợi khoảnh khắc mà các con sẽ đến để chuẩn bị đón nhận Ta. 

 

18. Điều cần thiết là các con hiểu, rằng Ta đã đến để phá vỡ xiềng xích đã biến các con thành nô lệ của 

sự đau khổ, để giải phóng các con khỏi những phiền não mà chính các con đã gây ra và đã làm nó tồn 

tại lâu dài vì các con lặp lại lỗi lầm và sự không hoàn hảo của mình. Tuy nhiên, nếu các con dại dột 

trong sự bất chính của mình, Tangay lập tức trong tình yêu củaTa để cứu các con; và nếu các conđã 

rơi xuống những cái hố bùn hoặc đến những nơi sâu thẳm nhất trong những đam mê của mình, Ta sẽ 

đi tìm những người đã mất để đưa họ đến Vương quốc Ánh sáng. Nhưng các con cần phải khiêm tốn 

và ngay chính, để hạt giống của Tasanh lợi trong các con. 

 

19. Thực sự Ta nói rằng, ngay cả khi Ta quan sát rằng các con đã giải thoát bản thân khỏi những gì 

đang trôi qua hoặc không cần thiết, rằng các con đã lao động để rút khỏi những con đường bất chính, 

Ta chưa thể nói rằng các con đã có khả năng hướng dẫn mọi người, bởi vì các con vẫn còn thiếu rất 

nhiều để đạt được tâm linh. 



 

20. Ta cũng đã thức tỉnh những l{ tưởng từ bên trong để các con có thể giải thoát bản thân khỏi sự 

thiếu hiểu biết, vì với dây xích liên kết các con với chủ nghĩa duy vật, các con không thể nổi lên như 

những tông đồ của Ta cũng không nêu gương về tình yêu đích thực. 

 

21. Ta là mặt trời của sự thật làm tiêu tan sương mù của sự thiếu hiểu biết của các con; rời khỏi bóng 

tối đó và đến để nhận những tia sáng và sự ấm áp của nguồn cảm hứng của Thiên Chúa. 

 

22. Nếu các con đã hiểu Ta, các con sẽ hoàn toàn cảm nhận được cách Ta đạt đến tinh thần của các 

con như là sự khôn ngoan, như cuộc sống và nếu sự hiểu biết và trái tim của các con sẽ giữ lại những 

Lời của Ta, các con sẽ sớm thuộc về số lượng những người được chiếu sáng. 

 

23. Ôi! Buổi bình minh được chúc phúc, tràn ngập những lời cầu nguyện, bài thánh ca và phước lành; 

nếu ít nhất trong một vài khoảnh khắc, con ngườisẽ thâm nhập vào sự vĩ đại của tầm quan trọng của 

nó, bao nhiêu sự bình yên và bao nhiêu ánh sáng họ sẽ thu thập cho tinh thần của họ! 

 

24. Nầy, dân của Ta, hãy quan sát bầu trời, hãy nhìn kỹ và các con sẽ nhận ra rằng trong mỗi ngôi sao 

đều có một lời hứa, một thế giới đang chờ đợi các con; chúng là những lâu đài đã được hứa ban cho 

con cái của Thiên Chúa mà mọi người sẽ đến sinh sống, bởi vì tất cả sẽ biết Vương Quốc của Ta, nơi 

không được tạo ra chỉ dành cho một số chúng sinh; nó được tạo ra như một ngôi nhà chung, nơi tất 

cả con cái của Thiên Chúa sẽ được tập hợp. 

 

25. Nhưng các con phải luôn có một tâm trí rõ ràng,không bị che giấu; luôn luôn cảnh giác để cảm 

thấy nguồn cảm hứng của Ta đến với các con. 

 

26. Khi một người được chiếu sáng bởi trí tuệ của Ta, thành công trong việc cai trị Trái đất, mọi thứ sẽ 

hài hòa, nhưng đến nay các con vẫn chưa chấp nhận sự dạy dỗ của Ta; các con không mong muốn trở 

thành người đứng đầu Trái đất, thậm chí không thuộc một quốc gia nào, vì vậy mới có chiến tranh. 

 

27. Bây giờ hãy lắng nghe một điều quan trọng sẽ an ủi các con trong nỗi đau của mình. 

 

28. Trong tương lai Ta sẽ gửi cho các con những linh hồn được chiếu sáng, những người sẽ đến với tư 

cách là những người đứng đầu trên Trái đất và họ sẽ không cho phép chiến tranh nữa, vì họ biết rằng 

hành tinh này dành cho tất cả mọi người và sự khác biệt giữa các quốc gia, quay trở lại sự khởi đầu 

của loài người, là bằng chứng không thể chối cãi về sự đố kị, oán giận, ngờ vực, sự cô lập và hận thù 

giữa con người. 

 

29. Bình minh này được thắp sáng bởi ký ức về việc Tađã đến thế giới này qua Chúa Giêsu, đã được 

chiếu sáng nhiều hơn với độ cao của các con. 

 



30. Đừng từ bỏ việc thực hành cầu nguyện, ngay cả khi nó chỉ ngắn gọn chỉ năm phút, nhưng trong đó 

biết làm thế nào để kiểm tra tốt với ánh sáng của lương tâm của mình, để quan sát hành động của 

mình và biết những gì các con phải sửa đổi . 

 

31. Nếu các con mất cảm giác về thời gian trong khi nâng cao bản thân trong lời cầu nguyện, đó sẽ là 

một dấu hiệu của tâm linh, vì các con, thậm chí trong một vài khoảnh khắc, đã vượt qua thời gian, 

thời gian mà sự nô lệ của chủ nghĩa duy vật chỉ sử dụng cho những thú vui hoặc để tăng sự giàu có 

của họ. 

 

32. Người kiểm tra bản thân hàng ngày, phải cải thiện cách suy nghĩ, cách sống, cách nói và cảm nhận. 

 

33. Sự tiến hóa tâm linh của con người, sự biến đổi của anh ta, sự tái sinh và sự nâng cao của anh ta là 

lý do cho sự biểu lộ của Lời của Ta trong thế giới này. 

 

34. Ta muốn các con đạt đến sự hoàn hảo, làm việc vì hạnh phúc và sự bình an của mình. 

 

35. Nếu các con vẫn không đi đúng con đường sau khi kiểm tra hàng ngày với lương tâm của mình, các 

con sẽ chịu trách nhiệm cho những thất bại và sai sót của mình. 

 

36. Nếu một số bài học của Ta không được diễn giải đúng, bởi vì chúng được truyền đibởi một người 

phát ngôn, phát ngôndở, thì hãy đi đến phần tâm linh của lời mà không dừng lại vì sự tồi tệ của cách 

biểu lộ đó và các con sẽ tìm thấy sự thật về Giáo Lýcủa Ta bản chất thiêng liêng của các giáo huấn của 

Ta. 

 

37. Đối với nhiều người nghe Lời của Ta, dường như đó là bài học vĩ đại nhất có thể nhận được trên 

Trái đất ngày nay; đối với những người khác dường như là thiếu sự thật; nhưng đây không phải là lần 

đầu tiên những mặc khải của Ta bị con ngườitừ chối. 

 

38. Nhiều giáo viên và sứ giả đã đến thế giới này và khi họ đã bắt đầu gieo hạt giống sự thật và tình 

yêu của Ta, các con đã phá hủy chúng vì bóng tối của loài người đã không chịu đựng được nhiều ánh 

sáng. 

 

39. Các tiên tri, các tộc trưởng, các vị tiền hô đã là những vị tử vì đạo, nạn nhân của sự gian ác của con 

người, bởi vì con ngườiđã không thể hiểu được sự thật phát ra từ đôi môi của họ, cũng không phải 

lòng tốt của những trái tim đó. 

 

40. Tất cả những người được chiếu sáng đã biết đến thập giá của sự đau khổ, với tất cả những đau 

đớn và cay đắng mà con ngườibiết làm thế nào để gây ra cho anh em mình. 

 

41. Những nỗi đau đó là cần thiết cho mọi giáo viên; chúng là những chông gai mà anh ta phải bước đi 

và sự cay đắng mà anh ta phải biết, để thể hiện sự vĩ đại của tinh thần anh ta, ở giữa họ. 

 



42. Con đường đó các con vẫn chưa biết, nhưng các con sẽ phải khám phá và du hành qua nó, khi tràn 

đầy sức mạnh mà tình yêu mang lại, các con sẽ nảy sinh nguồn cảm hứng từ Ta. 

 

43. Đối với các con tình yêu là một từ đẹp, nhưng cho đến bây giờ các con vẫn chưa thấm vào { nghĩa 

thực sự của nó. 

 

44. Anh ta người là giáo viên biết số mệnh của mình là gì và ban phước cho nó và anh ta biết số mệnh 

của đồng loại. 

 

45. Và số phận của các con là gì? Một thứ mà Thầy của các bậc thầy đã sống từ lâu, và tất cả các đặc 

phái viên của Ta đã được giao phó: đó là để cứu, yêu thương và cứu chuộc mọi tội nhân. 

 

46. Số mệnh của các con là trở thành một người được chiếu sáng và một tiên tri; một ngày nào đó các 

con sẽ là như thế, và rồi các con sẽ biết sự cay đắng của những người đã đến tìm con đường cho 

mình; đồng thời, các con sẽ biết tình yêu và sức mạnh đi cùng họ trong cuộc hành trình của họ. 

 

47. Tất cả họ đã phải chiến thắng trong cuộc phấn đấu nội tâm trong thời khắc tối cao của sự đau khổ 

và thử thách của họ; và theo cách đó, khi lương tâm của họ hỏi họ rằng họ muốn rút khỏi nhiệm vụ 

của mình hay ở lại trong số những kẻđem họ đến cái chết, họ đã trả lời rằng, họ quyết tâm tiếp tục với 

dân của họ, vì đó là nhiệm vụ của họ, mặc dù đồng loại của họ đã không hiểu nó như vậy. Họ đã vẫn 

vững vàng giữa những người mà họ yêu thương, khi nào hơi thở của sự sống vẫn còn trong họ. Họ đã 

nhận thức được rằng bóng tối của loài người phải bị xua tan, nhưng thực sự Ta nói với các con, đã 

không có sự quan tâm ích kỷ nào thúc đẩy họ, mặc dù phần thưởng của họ được dành cho họ trong 

Vương Quốc của Ta. 

 

48. Ta là Cuốn Sách cho tất cả, và như một bằng chứng về nó, Tađã ở đây trước các con. Ta sẽ tiếp tục 

ở với các con bởi vì Ta yêu các con và các con cần Ta. Để chinh phục vinh quang, các con có hai con 

đường để đi, theo { chí tự do của riêng mình: đó là tình yêu và sự đau khổ, nhưng thực sự Ta nói với 

các con, dù các con chọn con đường nào, Ta sẽ đi cùng các con,như là Simon,người Cyrênê. Khi các 

con cũng biết tình cảm cao cả của một tinh thần được thanh tẩy, các con sẽ nói: "Tôi sẽ ở lại với 

những tội nhân." 

 

49. Ta hỏi những người đã say mê tình yêu trong Công Việc của Ta: Các con đã cảm thấy gì khi bị 

chiếm giữ trong sự công chính, có phải vì lợi ích của người khác không? 

 

50. Các con nói với Ta: "Thưa Thầy, hào quang đã bao vây chúng con và một thế lực đã buộc chúng 

con phải theo kịp mà không hao mòn hay mệt mỏi." 

 

51. Các con có mệt mỏi khi nghe Ta nói không?.. Các con nói với Ta:Thưa Thầy, "Không". Ta cũng 

không mệt mỏi khi ở bên các con kể từ khi bắt đầu sựsáng tạo. 

 



52. Tabancho các con những giáo huấn của Ta, lời khuyên thiêng liêng, luật lệ và quy tắc vĩnh cửu và 

đôi khi đưa Lời của Ta vào thực tế, các con đã đưa ra một bài học với lòng bác ái của mình, làm việc vì 

lợi ích của người khác. 

 

53. Nếu bất kz ai trong các con không bị lay động bởi sự dạy dỗ của Ta, anh ta sẽ giống như một hòn 

đá, nhưng tất cả các con đều chú { đến Lời của Ta, vì trước ánh sáng này, không ai có thể vô cảm. 

 

54. Ai đó hỏi Ta, ‘thưa Thầy: Tại sao có một số người mang sứ mệnh vĩ đại đến Trái đất, trong khi 

những người khác thì không?’ Và Ta nói với các con, rằng những người có một nhiệm vụ nhỏ ngày 

hôm nay, sẽ được chiếu sáng rất nhiều vào ngày mai. 

 

55. Sống luôn cảnh giác, vì trên con đường của các con sẽ có một số người sẽ nói rằng, họ đang ở bên 

Ta, nhưng đừng tin họ ngay từ giây phút đầu tiên; tin họ vì những gì họ thể hiện ở sự khiêm nhường, 

sự khôn ngoan, trong tình yêu. 

 

56. Những người khác sẽ nói với các con rằng họ liên lạc với Ta, nhưng họ là người đầu tiên bị lừa dối, 

vì l{ do đó, các con phải luôn cảnh giác trong nhiệm vụ mà các con có và vị trí mà các con chiếm giữ; 

các con cần phải nhìn, nghe và cũng tha thứ rất nhiều. 

 

57. Các con cần biết nhiều để các con có thể nói cho họ biết đâu là con đường thực sự và làm thế nào 

họ có thể tự giải thoát khỏi sự trói buộc và sự thiếu hiểu biết. Hiểu rằng các con cũng có nghĩa vụ phải 

chứng minh sự thật mà các con giảng dạy bằng hành động của mình. 

 

58. Hành tinh này sẽ được biến đổi, bởi vì con người sẽ tâm linh hóa chính mình và sau đó họ sẽ dâng 

một sự thờ phượng hoàn hảo cho Thiên Chúa. 

 

59. Khoảnh khắc im lặng đã đến, giây phút hiệp thông của các con với Ta, vì giống như cách mà sóng 

biển hòa quyện với nhau, các con sẽ hợp nhất với Thần Khícủa Ta; một sự im lặng không chỉ ở đôi môi 

mà cả bên trong ngôi đền bên trong của con người, bởi vì đó là tinh thần của các con nói với Ta, và đó 

là một khoảnh khắc trang trọng. 

 

60. Nhập vào sự im lặng và lắng nghe Ta, hỡi những người du hành trên nhiều con đường mang theo 

bụi của những con đường khác nhau; hãy để Ta là ánh sáng trong số mệnh của các con. 

 

61. Từ các tôn giáo khác nhau, các con đã nghe thấy từ này mà các con đã học được rằng Luật tâm 

linh duy nhất, Giáo Lýthực sự duy nhất, sẽ cai trị tất cả mọi người, sẽ là "Hãy Yêu thương nhau"; 

nhưng Giáo L{này sẽ được truyền bá bởi những người được chiếu sáng với những giáo huấn này, 

không phải là những người thuyết phục, cũng không phải là những người thuyết giảng bất chính về 

địa ngục vĩnh cửu. 

 



62. Trong đôi môi của những sứ giả mới của Ta sự giả dối và sự báng bổ sẽ không ngự trị; họ sẽ không 

dạy Giáo Lývề một Thiên Chúa bất công, tàn nhẫn, không thương xót và bất lực để cứu tất cả con cái 

của Ngài, nhưng về một Thiên Chúa của tình yêu đích thực và công lý hoàn hảo. 

 

63. Ta thậm chí sẽ không nói với các con rằng,Giáo LýTâm Linh này sẽ là một tôn giáo trên toàn thế 

giới, bởi vì Ta không bao giờ ban cho các con một tôn giáo, mà là Luật; Ta giới hạn bản thân mình nói 

với các con rằng,lề Luật sẽ chiến thắng Trái đất và sẽ được thiết lập trong đó để chiếu sáng sự tồn tại 

của con người, sẽ là Luật tình yêu mà Ta đã giải thích trong Giáo Lýcủa Ta để các con hiểu nó đầy đủ. 

 

64. Nhân loại vẫn sẽ thực hiện nhiều hành động sai trái của tình yêu và từ thiện, cho đến khi nó "học 

cách yêu và thực hành từ thiện thực sự, và nhiều người sẽ đi từ tôn giáo này đến tôn giáo khác, cho 

đến khi tinh thần của họ nâng cao kiến thức và đạt được sự hiểu biết, rằng Luật duy nhất,Giáo Lýphổ 

quát và vĩnh cửu của tinh thần, là Luật tình yêu mà mọi người sẽ đạt được. 

 

65. Tất cả các tôn giáo sẽ biến mất và chỉ có ánh sáng của Đền Thờ của Thiên Chúa sẽ vẫn tỏa sáng 

bên trong và bên ngoài con người, trong đó mọi người sẽ chỉ tôn thờ một sự vâng phục, tình yêu, đức 

tin và thiện chí. 

 

66. Lương tâm của các con nhanh chóng kêu gọi sự chú ý của mình từng bước của mình và điều đó sẽ 

khiến các con cảm thấy không yên tâm khi các con không tuân theo Luật của Ta, sau đó các con hứa sẽ 

không phạm tội nữa. 

 

67. Ta cũng đã quan sát những người an ủi và chữa lành bệnhcách âm thầm, những người không phô 

trương có thể truyền đạt chính xác lời đó giúp để cứu, hướng dẫn và củng cố. 

 

68. Trong khi lắng nghe Ta, trái tim của các con bị mê hoặc và tinh thần tự nâng mình lên trên sự tự 

cao tự đại của xác thịt để nghĩ về người khác và làm cho nỗi đau và sự thử thách của chính họ. Mong 

muốn của các con là không nên có chiến tranh, vì các con đang bắt đầu yêu hòa bình; tuy nhiên, chiến 

tranh sẽ đi theo tiến trình hủy diệt và chết chóc của nó, vì vẫn không phải tất cả con ngườinghĩ hay 

cảm thấy như các con vào lúc này; nhưng thời gian cho phép những người nắm quyền lực rất ngắn, 

chẳng mấy chốc các con sẽ thấy sự thống trị và quyền lực của họ giảm xuống thành tro bụi. 

 

69. Nợ của những người đó trước Chúa là gì và họ sẽ có thể trả nó như thế nào? Chỉ có Ta biết điều 

đó, nhưng thực sự Ta nói rằng, sẽ không ai thoát khỏi luật bồi thường; đó là l{ do tại sao Ta nói với 

các con: trong khi họ tiếp tục phá hủy thế giới mà Thiên Chúa đã ban cho họ để sống trong đó, các con 

hãy cảnh giác và cầu nguyện cho anh em mình, vì họ không biết họ làm gì; vì nếu họ làm thế, họ sẽ xây 

dựng tất cả những gì họ đã phá hủy bằng nước mắt, bằng máu và thậm chí bằng cả mạng sống. 

 

70. Tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới, đó là trách nhiệm của các con; cầu nguyện cho mọi 

ngườihiểu nhau và yêu thương nhau. 

 



71. Nếu con người hiểu rằng Trái đất đã được tạo ra cho tất cả mọi người và sẽ học cách chia sẻ một 

cách công bằng với anh em của mình, thì tất cả các kho báu vật chất và tinh thần mà sự tồn tại của họ 

được gieo, thì Ta thực sự nói rằng ở đây trên Trái đất các con sẽ bắt đầu cảm nhận sự bình yên của 

Vương quốc tâm linh. 

 

72. Ta đã ở trong số các con, mặc dù một lần nữa Ta nói rằng Ta không đi vào xác phàm, Ta chỉ truyền 

đạt những suy nghĩ thiêng liêng của Ta vào một bộ não của con người, nơi chúng đã được chuyển đổi 

thành lời nói. 

 

73. Nếu ai đó nói rằng Ta không thể giao tiếp với nhân loại bằng cách này, bởi vì Ta là vô hạn, và các 

con không xứng đáng nhận được Ta, Ta nói với các con: trước khi nhận thấy sự nhỏ bé của mình, Ta 

tự biểu lộ với các con vì các con cần Ta. 

 

74. Thần Khícủa Ta không nhận ra khoảng cách hay rào cản, dù là hình thức nào, Ta ở bên các con vì 

sự hiện diện của Ta là phổ quát. 

 

75. Chẳng bao lâu nữa, Ta sẽ không tận dụng chính mình những người phát ngôn này, vì phương tiện 

liên lạc này sẽ chấm dứt vào năm 1950. Ta là Cha của các con và các con là con cái của Ta; học để nói 

chuyện với Ta cách trực tiếp.Các con không nhớ Thầy đã dạy các con như thế nào trong khoảng thời 

gian đó sao? Hãy nhớ rằng Chúa Giêsu đã không tìm kiếm người trung gian để nói chuyện với Chúa 

Cha. 

 

76. Lời của Ta, Bài giảng của Ta, rõ ràng chỉ dành cho các con, nhưng thực sự Ta nói rằng nó dành cho 

tất cả mọi người, bởi vì sự khôn ngoan và tình yêu của nó bao trùm tất cả Vũ Trụ; nó hợp nhất tất cả 

các thế giới và tất cả các linh hồn nhập thể và tái sinh. Hãy đến gần nếu các con cần Ta; tìm kiếm Ta 

nếu các con cảm thấy bị lạc lõng 

 

77. Ta là Cha của các con, người biết những phiền não của các con và đến để an ủi các con. Ta đến để 

truyền tình yêu của Ta, thứ mà các con cần rất nhiều cho bản thân và lan tỏa xung quanh mình. 

 

78. Nếu các con thực sự nhận ra sự hiện diện của Ta thông qua sự khôn ngoan mà Ta thể hiện qua các 

giảng viên này, cũng nhận ra rằng đó là thời điểm để bắt đầu Công Việc mang tính xây dựng dọc theo 

con đường tâm linh. 

 

79. Ôi! Ước gì tất cả những người được kêu gọi sẽ tham dự, thực sự Ta nói rằng Bàn của Chúa sẽ được 

lấp đầy bởi các môn đệ và tất cả sẽ tham dự cùng một sự nuôi dưỡng! Nhưng không phải tất cả 

những người được mời đã đến; họ đã giả vờ trong các nghề nghiệp khác, từ bỏ cuộc gọi Thánh Thiêng 

đến vị trí thứ hai. 

 

80. Phúc cho những người đã đến kịp thời, vì họ có phần thưởng của họ. 

 



81. Con người trong suốt các thời đại, nhưng ngày nay nhiều hơn so với trong quá khứ, đã cảm thấy 

làm chủ hành động của mình, độc lập với mọi quy Luật tâm linh; anh ta đã trở thành một người tự cao 

tự đại, người chỉ nghĩ về bản thân mình; Trái tim anh ta là khoảng trống của tình yêu đối với phần còn 

lại và đó là l{ do tại sao loài người đã trở nên giống với một sa mạc mênh mông, khô cằn. Những 

người trong trạng thái này sẽ có thể đoàn kết, hiểu và giúp đỡ nhau một cách chân thành và cao quý 

không? Không, nếu họ không loại bỏ hạt giống xấu khỏi lòng mình, loài người sẽ tiếp tục tự hủy hoại 

chính mình; họ sẽ không tin tưởng nhau và sẽ tiếp tục cãi vã lẫn nhau trong khi họ thiếu tình yêu. 

 

82. Đó là trái đất mà Ta đã đến để gieo hạt giống của Ta trong Kỷ Nguyên thứ ba, nơi Ta đang chuẩn bị 

vô số người lao động, một dân có trái tim sẽ rút khỏi lòng tự cao tự đại, phản ánh về sự thật của Ta và 

được chuyển đổi thành chính nghĩa. 

 

83. Nhưng trước khi tiếp cận với Ta, các con đã tìm kiếm hạnh phúc và bình an cho chính mình, mà 

không nghĩ đến việc từ bỏ hạnh phúc của chính mình để có được điều đó của người khác, hoặc đặt ra 

trước mong muốn của mình về sự cần thiết của đồng loại. 

 

84. Khi các con tuân thủ Luật tình yêu, các con sẽ đạt được sự thống nhất và hòa hợp; các con sẽ 

không còn đau khổ và có hòa bình của tất cả các quốc gia, không được nhận ra bởi con người cho đến 

nay, sẽ đến để qua đi giữa nhân loại. 

 

85. Với một chút tâm linh, con ngườisẽ dễ hiểu nhau như thế nào! 

 

86. Ta hỏi những người nhận ra Giáo Lýnày là sự thật có khả năng cứu và đoàn kết nhân loại: Tại sao 

các con không quyết tâm để thực hành nó? Tình cờ, các con có hài lòng khi theo nó như một triết lý 

đơn giản hay chỉ là một lý thuyết khác? 

 

87. Con người muốn tự cứu mình, mà không nhận ra bản chất tâm linh của mình; và đó là lỗi lớn nhất 

của anh ta. Trong khi anh ta sống và cảm thấy mạnh mẽ trên Trái đất, anh ta cố gắng quên đi mọi ý 

tưởng nói về anh ta về sự vĩnh hằng và đời sống tâm linh; anh ta không mất đi trực giác đó, nhưng 

anh ta bỏ bê nó và chỉ khi cái chết cận kề và anh ta cảm thấy đau đớn trong mình, anh ta muốn sửa 

đổi ngay lập tức và bù đắp thời gian đã mất; nhưng sau đó sẽ là quá muộn, vì không phải tất cả sẽ đạt 

được bằng sự ăn năn. Đó là luật công bằng để gặt hái những gì người ta đã gieo, mặc dù sự ăn năn sẽ 

cho phép người ta chịu đựng sự bồi thường của mình bằng tình yêu và sự kiên nhẫn, trong thực tế sẽ 

là công việc bồi thường và sự tái sinh của anh ta. 

 

88. Các con đang lắng nghe và đồng thời chấp nhận rằng,Ta nói với các con bằng sự thật; các con cho 

phép lương tâm của mình nói chuyện với mình, và nó nói rằng, nhiều lần đức tin của các con chỉ ra rõ 

ràng, vì các conđã không chắc chắn về sự tồn tại vĩnh cửu của tinh thần. Chắc chắn các con đã nghĩ 

đến việc tận hưởng sự tồn tại của mình một cách trọn vẹn trên Trái đất, và chuẩn bị tinh thần cho 

bước đó hướng tới đời sống tâm linhkhi đến giây phút cuối cùng. Ý tưởng về một sự sống sau cuộc 

đời này, giống như một niềm tin, để dùng đến nó khi khoảnh khắc đến, và sau đó có thể bỏ qua 

những khoảnh khắc đau khổ của sự ra đicủa mình. 



 

89. Ta hỏi các con: "Đó có phải là cách con người nên sống không? Đó có phải là cách các con thể hiện 

niềm tin của mình vào Chúa Cha và có được một sự nâng cao thiêng liêng thực sự không?" 

 

90. Suy gẫm về tất cả những gì Ta đã nói trong sự dạy dỗ này và cuối cùng các con sẽ hiểu rằng, con 

người luôn sai lầm với những tình cảm tự cao tự đại và tình yêu vật chất của mình. 

 

91. Phân tích Giáo Lýcủa Tađến để tiết lộ cho con người sự truyền đạt từ tinh thần đến Thần Khí bằng 

phương tiện tình yêu và tất cả các đức tính có được từ nó, cũng như các giác quan và quà tặng của 

tinh thần, và nói với Ta nếu đó không phải là chìa khóa có thể mở ra cho nhân loại những cánh cổng 

của hòa bình và trí tuệ vĩnh cửu. 

 

92. Trong ba Kỷ Nguyên mà Ta đã phân chia sự tiến hóa của loài người, Ta đã đến để chỉ cho các con 

thấy ánh sáng của Ta, cùng một con đường thẳng và hẹp để nâng cao tinh thần, con đường duy nhất 

của tình yêu, sự thật và công lý. 

 

93. Ta đã hướng dẫn các conhếtsự dạy dỗnày đến sự dạy dỗkhác, từ mặc khải này đến mặc khải khác, 

cho đến khi các con đạt đến giai đoạn này, trong đó Ta đã thông báo rằng,các con có thể giao tiếp với 

Ta từ tinh thần đến Thần Khí. Nhân loại có thể giao tiếp với Ta theo cách đó trong Kỷ Nguyên đầu tiên 

không? Không; điều cần thiết là phải được hỗ trợ bởi một sự thờ phượng vật chất, với các nghi thức 

và nghi lễ, với một bữa tiệc truyền thống và với các biểu tượng để cảm thấy gần gũi hơn với Đức Gia-

vêThiên Tính và tâm linh. Từ đó không có khả năng tiếp cận tâm linh, tự nâng mình về phía Thần Tính, 

để biết điều gì là sâu sắc và để làm rõ tất cả những mầu nhiệm, các tôn giáo khác nhau đã xuất hiện, 

mỗi tôn giáo theo mức độ lạc hậu hoặc tiến bộ tâm linh của con người; một số người đã tận hiến với 

sự thật hơn những người khác, một số người tâm linh hơn những người khác; nhưng tất cả đều phấn 

đấu hướng tới cùng một mục tiêu. Đó là con đường mà tất cả các linh hồn đã đi qua các thế kỷ và Kỷ 

Nguyên, một con đường theo sau bởi các tôn giáo khác nhau. Một số đã tiến bộ rất chậm, những 

người khác đứng yên và những người khác đã làm sai lệch và đã làm ô nhiễm nó. 

 

94. Một Kỷ Nguyên mới đã mở ra trước nhân loại; đó là Kỷ Nguyên của ánh sáng, sự hiện diện của nó 

cho thấy sự dừng lại dọc theo con đường tâm linh của tất cả mọi người; điều này sẽ cho phép họ thức 

tỉnh, suy ngẫm và thoát khỏi gánh nặng của các truyền thống, sự cuồng tín và những sai lỗi, để sau 

này phát sinh một cuộc sống mới. 

 

95. Một số sớm hơn và những người khác muộn hơn, các tôn giáo và giáo phái sẽ đến trước Đền thờ 

vô hình, trước Đền thờ của Chúa Thánh Thần hiện diện trong Công Vệc của Ta, vững chắc như một cột 

vươn lên cõi vô tận, chờ đợi mọi người thuộc mọi dân tộc và mọi dòng dõi . 

 

96. Khi tất cả đã thâm nhập vào bên trong thánh đường của Ta để cầu nguyện và suy niệm, một và tất 

cả sẽ đạt được cùng một sự hiểu biết về sự thật của Ta; đó là l{ do tại sao, một khi sự DỪNG lại đó 

dọc con đường được kết thúc, mọi người sẽ cùng nhau phát sinh được hướng dẫn bởi cùng một Luật 

và sẽ phải biểu lộ sự thờ phượng theo cách tương tự lên với Chúa Cha. 



 

97. Tại sao mọi người phải bị ngạc nhiên về những mặc khải 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 các tiên tri của 

các thời kz khác đãnhìn thấy nó và các tiên tri đã tuyên bố điều đó. Đó là một lời hứa thiêng liêng 

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

 

98. Khi Tađãtuyên bố với các môn đệ của Ta, về 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. 

 

99. Ở đây các con có khoảng thời gian đó đang mở ra trước mắt mình, ở đây các con có những lời tiên 

tri đang được thực hiện. Ai nên bị ngạc nhiên? Chỉ những người đã chìm trong bóng tối hoặc những 

người đã xóa bỏ những lời hứa của Ta khỏi chính họ. 

 

100. Ở đây, các con có ánh sáng của Ta đang chờ đợi mọi người để giam giữ họ trên lối đi, vì Ta sẽ 

chứng minh cho họ thấy kho báu tinh thần mà họ mang theo nhưng họ không thể khám phá ra; Ta sẽ 

thuyết phục họ rằng họ đã xem xét kỹ lưỡng những gì là vật chất đủ lâu, rằng họ đã mang lại những gì 

là tạm thời và thoáng qua. Ta sẽ dạy họ tìm kiếm trong tinh thần của chính họ lương tâm, đó là bản 

chất thiêng liêng mà Ta đã đặt vào mỗi người. 

 

101. Thực sự Ta nói với các con: Tất cả những gì tuyệt vời và tốt đẹp tồn tại trong tinh thần, các con 

chưa bao giờ cung cấp nó cho mình, thậm chí không nhận thức được nó. Làm thế nào các con sẽ yêu 

nhau với sự hoàn hảo mà Ta đã dạy các con, khi các con không nhận ra nhau là anh em? Các con cần 

phải lấy bản chất mà tinh thần của mình mang theo, để tình yêu của các con trở thành một tình yêu 

đích thực và việc bác ái của các con là việc bác ái thực sự; một cái gì đó hơn những lời nói trống rỗng, 

một cái gì đó hơn những đồng tiền khốn khổ, một thứ gì đó hơn cả những mẩu bánh mì để lại trên 

bàn của mình và đó là phương tiện duy nhất mà các con sử dụng để khiến bản thân tin rằng mình 

thực hành bác ái và các con yêu thương nhau. 

 

102. Thế giới của các con sẽ đẹp như thế nào khi con người khám phá trong tinh thần của họ, rằng 

kho báu được ban phước, mà Đấng Tạo Hóa đã ban tặng cho họ kể từ khi bắt đầu sựtạodựng của họ! 

 

103. Ta để lại cho các con bài học này, để qua đó các con có thể nhìn vào quá khứ tìm kiếm sự khởi 

đầu của mình; các con sẽ xem xét hiện tại và sau đó về tương lai đang chờ đợi mình, được tràn đầy trí 

tuệ, hoạt động, phấn đấu và sự bù đắp thiêng liêng. 

 

104. Các con là tội nhân nhưng các con yêu mến Ta và khi các con nhớ đến Ta, các con cố gắng làm hài 

lòng Ta, bằng cách thực hành bác ái với anh em mình. Các con là tội nhân, và Ta nhận thức được điều 

đó, nhưng các con có thể cầu nguyện khi các con gặp phiền não. Các con là tội nhân, nhưng các con có 

thể chia sẻ bánh của mình với bất cứ ai đến trước cửa nhà mình để xin bố thí. 

 



105. Vì tất cả những điều tốt đẹp mà các con hy vọng sẽ làm hài lòng Ta, nhận được sự âu yếm của Ta, 

cảm nhận sự an ủi của Ta, nhận được phước lành của Ta.  

 

Bình An của Ta ở cùngcác con! 

 

 

BTL V1 - 13/366 - Cuốn Sách về Sự Sống Thật - Những Giáo Huấn của Chúa Giêsu 

 

Đức Chúa phán: 

 

1. Ngôi nhà của Cha đang trong tâm trạng lễ hội. Bữa tiệc đãđược chuẩn bị. Lý do là những người này, 

giống như đứa con hoang đàng, đã trở về nhà. Được ngồi vào bàn và ăn thức ăn, khoảnh khắc thích 

hợp và dễ chịu. 

 

2. Tương tự như vậy trong Kỷ Nguyên thứ hai, Tađã ngồi xuống bàn, được bao quanh bởi các môn đệ 

của mình. Họ đã biết rằng Chúa Giêsu là Đấng Thiên Sai, người đã được hứa sẽ đến và cứu dân của 

Ngài. Các con đã không nhìn thấy Ta bằng xương bằng thịt như họ đã làm, nhưng qua bản chất của Lời 

này, các con cảm thấy sự hiện diện của Thầy, người đã hứa với các con sẽ trở lại và gửi cho các con 

Thần Chân L{, để giải thích cho các con tất cả những giáo huấn trước đây rằng các con sẽ hiểu những 

gì các con đã không hiểu. 

 

3. Nhưng Thần Chân Lý, ngoài trí tuệ của Thiên Chúa là ai? Các con có thể tìm thấy Ngài ở đâu nếu 

không thông qua Giáo Lý tâm linh này giải thích và làm rõ tất cả? 

 

4. Ta đã tiên báo rằng Ta sẽ trở lại, khi loài người thấy mình ở mức độ xấu xa và hoang mang cao nhất; 

đó là l{ do tại sao con người, khi thấy rằng khoa học và sự ngoan cố của họ đã tạo ra một loại trái cây 

đang ở độ chín hoàn toàn, có cảm giác rằng một cái gì đó của Thiên Chúa sắp được biểu lộ. Sự hiện 

diện đó, là do thực tế là sự hiện diện tâm linh của Ta nói với mỗi tinh thần; Công lý của Tanhư là một 

người Cha, đang thể hiện chính nó trong nhân loại. 

 

5. Các con sẽ không gặp lại Ta bằng xương bằng thịt, hôm nay các con sẽ phải chuẩn bị tinh thần để 

nhìn thấy Ta "trong Thần Khí, đó là cách các conđã được dẫn dắt để tin rằng từ Kỷ Nguyên thứ hai. 

Ngài thậm chí còn được nhìn thấy bởi các tông đồ của Mình, và theo cách tương tự, nó đã được thông 

báo cho các con rằng Ngài sẽ trở lại. 

 

6. Hôm nay Ta nói chuyện với các con thông qua những phát ngôn viên do Ta chuẩn bị; ngày mai Tiếng 

nói của Ta sẽ vang vọng lại trong trái tim các con và trong tất cả các linh hồn, vì Lời của Ta giống như 

tiếng chuông vang lên làm thức tỉnh và hồi sinh sự nhập thể cũng như tái sinh. Đó là một cuộc gọi phổ 

quát. Vì những lần trước Ta đã nói với các con rằng, sẽ không có đứa con nào của Ta bị hư mất và nếu 

một con chiên gặp nguy hiểm, Ta sẽ rời khỏi chín mươi chín để tìm kiếm người đã đi lạc. 

 



7. Thực sự Ta nói với các con, Ôi, Các môn đệ mới của Ta: Các con sẽ hiểu những gì mà các môn đệ 

của Kỷ Nguyên thứ hai của Tađã khônghiểu được. 

 

8. Bao nhiêu lần trong khi nói chuyện với họ, họ đã nhìn nhau để hỏi ai trong số họ đã hiểu những gì 

Chúa Giêsu đã nói; và đã không thể tự giải thích những Lời của Thầy, cuối cùng họ đã cầu xin Ngài hãy 

chính xác hơn trong bài học của Ngài. Trong thực tế Ta nói với các con, Lời của Ta không thể chính xác 

hơn, nhưng trong thời gian đó, tinh thần đã không đủ phát triển để hiểu tất cả những giáo huấn mà 

nó đã nhận được; Nó là sự cần thiết cho thời gian đểtrôi qua, rằng loài người tiến lên về mặt tâm linh, 

để được soi sáng bởi ánh sáng tâm linh, nó sẽ hiểu { nghĩa của những điều Mặc Khải Thánh Thiêng. 

 

9. Tuy nhiên, khi thời gian đã đến, những môn đệ đó đã biết nhiều đến mức cần thiết để dạy anh em 

mình và những gì họ vẫn chưa biết, đã được Chúa Thánh Thần tiết lộ qua đôi môi của họ, vì họ đã 

được chuẩn bị cho sứ mệnh đó. 

 

10. Nếu trong thời gian họ đã sống với Thầy, một số người đã giải thích cách dạy của Ngài theo cách 

này hay cách khác, khi đã đến lúc họ phải vật lộn và thuyết giảng, tất cả đều đã hợp nhất theo một lý 

tưởng, được truyền cảm hứng bởi cùng một sự khôn ngoan , cùng một tình yêu. Mỗi người thực hiện 

cuộchành trình của mình qua các vùng khác nhau; nhưng tinh thần của họ, suy nghĩ của họ, là sự hiệp 

nhất trong sứ mệnh mà họ sẽ hoàn thành, được thể hiện bằng trí nhớ của Chúa Giêsu. 

 

11. Họ đã luôn tìm cách cùng nhau để trao đổi các ấn tượng về các cuộc đấu tranh, cuộc khổ nạn của 

họ và cũng để vui mừng về những thành công có được của họ. Một số đã có thể chia sẻ với những 

người khác cảm hứng, lòng can đảm và đức tin của họ. 

 

12. Họ đã có thể gieo hạt giống mà Tađẽ giao cho họ, vì một người đã không gieo lúa mì và cỏ dại 

khác; không, mọi người đã chỉ gieo một hạt giống, và đó là tình yêu mà Ta đã dạy họ; Vì l{ do đó, trái 

cây đã nảy mầm từ trái tim của con ngườilà của tình yêu. Các con có hiểu những gì Ta đang nói với các 

con, khi Ta nói về những việc làm mà anh em của các con thời đó đã thực hiện không? 

 

13. Đừng tự hỏi liệu các con lớn hơn hay kém hơn họ; Ta chỉ nói rằng các con phải yêu họ giống như 

họ đã yêu các con, dọn đường cho các con và dạy các conđể đi theo Chúa của mình, cho các conmạng 

sống của họ. Bắt chước họ trong đức tin, trong sự nghiêm túc của họ, trong việcbác ái của họ. 

 

14. Cảm nhận chính mình trong sự thật như các môn đệ của Ta. Ta đã mang đến cho các con trong 

Giáo Lýcủa Ta về Luật Thánh Thiêng hiện diện trong lương tâm của các con. Các con sợ điều gì từ các 

học thuyết, lý thuyết, khoa học hay triết học khác? Hay là do các con sợ những người nghiên cứu Kinh 

Thánh cổ đại hoặc các tôn giáo tự gọi mình là Kitô giáo? Ta thực sự nói với các con, Giáo Lýmà Tamặc 

khải cho các con, không gì khác hơn là một lời giải thích hoặc xác nhận về những mặc khảimà các con 

đã được ban cho trong các Kỷ Nguyêntrước. 

 



15. Ta không đến để mang đến cho các con sự nhầm lẫn để thêm vào những gì đã phổ biến trên thế 

giới, mà là để giải thoátcác con khỏi nó, giống như Môi-sê đã làm với dân của ông, người mà ông ta đã 

giải thoát khỏi ách nô lệ ở Ai Cập, nơi ông ta là một nô lệ. 

 

16. Ta muốn giải thoátcác con như Ta đã làm vào thời điểm đó để được an toàn và vì mục đích đó Ta 

đã mở cuốn sách của Ta trước mắtcác con đến một chương mới để qua đó các con sẽ nhận ra con 

đường dài và hẹp mà Ta đã đặt ra Luật của Ta trong suốt các thời đại. 

 

17. Tuân thủ, vì vậy các con sẽ không phải quay trở lại Trái đất trong những lúc đau khổ, để thu thập 

kết quả của những lỗi lầm của mình hoặc lòng tự cao của mình. Hoàn thành nhiệm vụ của các con và 

sau đó các con sẽ trở lại, nhưng sẽ đến lúc có sự bình yên để vui mừng khi gặt hái những hạt giống mà 

các con đã bỏ dở. Hôm nay các con sẽ không có Môi-sê dẫn đường để giải phóng các con như ông đã 

làm trong Kỷ Nguyên đầu tiên; đó sẽ là lương tâm của các con sẽ hướng dẫn các con. 

 

18. Những người hướng ra ngoài sẽ tự mình tìm kiếm sự bình an và sự thật, nhưng thực sự Ta nói với 

các con: Tinh thần của Ê-lia sẽ thể hiện trước tất cả các dân tộc và các quốc gia và sẽ kêu gọi họ hướng 

tới tự do. 

 

19. Ngôi Lời luôn ở trong Thiên Chúa nói với các con, cũng chính là Người đã ở trong Đấng Kitô và 

Người mà ngày nay các con biết là Chúa Thánh Thần; bởi vì NgôiLời là một biểu hiện, một Luật, một 

thông điệp, một sự Mặc Khải và khôn ngoan. Nếu các con đã nghe Lời qua Chúa Kitô, và bây giờ các 

con nhận được nó nhờ linh hứng của Chúa Thánh Thần, thì thật ra Ta nói, Đó là tiếng nói của Thiên 

Chúa mà các con đã nghe, chỉ có một Thiên Chúa duy nhất, chỉ có một NgôiLời và chỉ một Chúa Thánh 

Thần . 

 

20. Phân tích, hiểu và chuẩn bị cho bản thân để thời gian thử thách không làm các con ngạc nhiên và 

Lời của Ta sẽ không bị khan hiếm, vì Ta muốn các con đưa ra lời chứng về điều đó cho nhân loại vào 

ngày mai. Các con sẽ phải vững vàng để đức tin của mình không bị suy yếu, bởi vì chỉ một khoảnh khắc 

yếu đuối mới có thể là nguyên nhân khiến cho các con bối rối. 

 

21. Năm 1950, các con đã sẵn sàng. Ngày này sẽ không thể nào quên đối với những người này. 

 

22. Ai sẽ đạt đến ngày đó? Ai sẽ là nhân chứng cho các nhiệm vụ và hướng dẫn mà Ta sẽ gửi cho các 

con vào ngày hôm đó, cũng như các lời tiên tri mới của Ta? Các con không biết, nhưng Ta cũng sẽ nói 

với các con: Ai là người sẽ thực sự chuẩn bị cho sự thử thách đó và có thể theo một dòng thực sự 

trong cuộc phấn đấu của họ? 

 

23. Các con không biết, Ta chỉ nói với các con rằng, nếu đối với các con thì dường như nhiều năm, đối 

với Ta chúng chỉ là những trường hợp ngắn ngủi, vì Ta không phải chịu ảnh hưởng thời gian, nhưng 

các con thì có. Tuy nhiên, nếu các con tin rằng những năm mà các con vẫn còn rất nhiều, và ngay cả 

khi các con phung phí chúng, các con sẽ có đủ thời gian để chuẩn bị cho mình, các con đã có lỗi 

nghiêm trọng; đừng quá tự tin, vì thời gian trôi qua nhanh chóng và sẽ không có gì sẽ thay đổi Thánh Ý 



của Ta. Các con có thể dừng thời gian lại không? Câu trả lời là không. Sau đó, các con không thể ngăn 

cảnhuấn lịnh của Tađang được thực hiện. 

 

24. Suy Ngẫm, hãy chuẩn bị để các con có thể tận hưởng sự giao tiếp này và sử dụng thời gian của 

mình trong việc thực hành mọi thứ để mang lại cho các con tâm linh. Sau đó, các con sẽ không sợ giờ 

mà các con ngừng nghe Lời của Ta. 

 

25. Ta đã nói chuyện với các con về nhiều thử thách, và Ta đã chuẩn bị cho các con. Lời của Ta chứa 

đầy những giáo huấn và tình yêu là sức mạnh và sự âu yếm mà Chúa ban cho các con. 

 

26. Ta chờ đợi các con trên đỉnh núi nơi Ta sẽ ban bình an cho các con. Ta đã đến với các con trong ba 

Kỷ Nguyên để truyền thụcác con và đây là lần thứ ba Ta tái hợp các con, để mặc khảinhững giáo huấn 

cuối cùng của Ta. Nhiệm vụ của Ta với tư cách là Thầyđã chưa kết thúc trên thập giá. Hôm nay các con 

sẽ bắt đầu hiểu với ánh sáng của bài học của Ta nhiều hơn những gì các con đã học trước đây. 

 

27. Nhưng có ít người như thế nào đã chuẩn bị chính mình để tiếp nhận Ta. Trong số các con, Ta thấy 

nhiều người đã tắt đèn của họ và bị bỏ lại trong bóng tối, trong khi những người khác đã quên Ta. 

Mặc dù sựtiến bộ tâm linh của mình, các con đã không đạt được sự hoàn hảo, và trong khi một số đã 

phát triển, những người khác vẫn đứng yên. 

 

28. Kể từ khi bắt đầu, Ta đã dạy các con cách cầu nguyện để các con luôn được tiếp xúc với Thiên Tính 

của Ta. Ta đã nói rằng các con phải luôn tuân thủ Luật Thánh Thiêng và cả luật con người. Luật mà Ta 

đã giao cho những người đầu tiên, cũng chính là Luật mà Ta tiết lộ ngày hôm nay vì sự hoàn thành của 

nó. 

 

29. Ôi, Dân Do Thái yêu dấu của Ta, có phải các con không mệt mỏi khi đi du hành quá nhiều? Có phải 

gánh nặng của sự bồi thường đã áp đảo các con?Có phải các con đã không bị ốm vì quá nhiều nỗi đau 

mà các conđã phải chịu đựng? Có phải sự quen thuộc của các con với nỗi đau rất nhiều mà các con đã 

trở nên vô cảm? Có phải các con không cảm thấy có thêm tình yêu đối với Cha hoặc anh em của 

mình?Các con đã bước vào trạng thái thờ ơ sâu sắc và thờ ơ với mọi cảm giác cao độ; các con sống 

một sự tồn tại mất tập trung và vô nhân đạo, và các con đã quên mất nghĩa vụ tâm linh của mình; tuy 

nhiên, Ta muốn các con chuẩn bị tâm trí để đón nhận Lời của Ta và cho phép Ta sống trong lòng các 

con để các con có thể sống trong ân sủng một lần nữa. 

 

30. Ta muốn đưa các con đến sống ở những mặt phẳng khác, nơi các con sẽ rung động hài hòa với 

tinh thần cao độ để các con tiếp tục tăng dần mà không dừng lại. Khi các con phát sinh để theo Ta, các 

con sẽ không bị đau nữa; các con sẽ ngừng uống chén đắng đó, các con sẽ yêu cuộc sống và đoàn kết 

với tất cả anh em của mình. 

 

31. Hãy chuẩn bị tinh thần, đi trước anh em mình trong Danh Ta, lau khô nước mắt cho những người 

đau khổ, khích lệ kẻ yếu, nâng đỡ những người sa ngã và giải cứu những người đã lạc mất. Mang ánh 

sáng đi khắp mọi nơi. Nhiều người sẽ nhận ra Ta trong cuộc sống con người của họ và những người 



khác khi họ thấy mình ở cõi tâm linh. Đó là Thánh Ý của Ta cho tất cả được thức tỉnh để ký gửi hạt 

giống tình yêu của Ta trong tinh thần của họ. 

 

32. Các con sẽ thấy rằng, một số người sẽ tin vào biểu hiện của Ta về Kỷ Nguyên thứ ba này khi nghe 

sự dạy dỗ của Ta được truyền qua người phát ngôn; những người khác sẽ tin vào lời chứng của các 

con, và nhiều hơn nữa thông qua các bài viết sẽ còn lại trong Lời của Ta. 

 

33. Ta muốn tất cả các con vẫn mạnh mẽ để không quay trở lại với chướng ngại vật đầu tiên, cũng 

như không sợ bất kz kẻ thù nào. Ta chuẩn bị các con để các con có thể thực hiện phép lạ và chuyển 

đổi anh em của mình với các bằng chứng mà Ta sẽ bancho các con. 

 

34. Hiểu Ta, và đặt nền tảng đức tin của mình vào sự vững chắc của một tảng đá, để không gì có thể 

phá hủy nó. Đừng giữ kín đôi môi của mình vì sợ bị kiểm duyệt, cũng không che giấu với anh em của 

mình, rằng Ta đã trở lại trong giai đoạn này. Phát triển món quà lời nói của mình và cho phép sự khôn 

ngoan và tình yêu mà Ta đã dành cho các con tràn ra từ trái tim của các con. 

 

35. Hãy cảnh giác với quốc gia của mình, không cho phép chiến tranh xâm nhập nó. Hãy mở cửa trái 

tim của mình và để cho người mà các con gọi là người nước ngoài bước vào, người có thiện chí và 

cũng là người che giấu sự gian ác trong lòng anh ta, bởi vì ở vùng đất này, tinh thần của anh ta sẽ 

được chiếu sáng và nó sẽ giống như một người Mẹ lo lắng cho mọi người. Ta sẽ chuẩn bị các vựa lúa 

để các con nuôi dưỡng cho người đói và sẽ có thiện chí và hòa bình giữa tất cả con cái củaTa. 

 

36. Chuẩn bị tinh thần để các con có thể nhìn thoáng qua tương lai của mình và hiểu rằng sau năm 

1950, các con sẽ vẫn là tông đồ của Ta, giống như những người đã theo Ta trong một thời điểm khác. 

Họ đã biết rằng ngay cả sau khi Ta đã biến mất như Người đàn ông, họ sẽ có sự hiện diện thiêng liêng 

của Ta và họ sẽ được Ta đồng hành và được soi sáng. Tađã vui mừng khi thấy đức tin của họ, sự đoàn 

kết, cảm hứng và lời nói của họ đã nhanh chóng lay chuyển những người của thời kz đó, bởi vì họ đã 

có thể đưa vào thực hành tất cả những gì mà Thầy của họ đã dạy. 

 

37. Hãy chuẩn bị, ôi, nhân loại, và đón nhận ánh sáng của Thần Khí của Ta đổ vào mọi thứ được tạo ra. 

Ta truyền dạy một dân sẽ truyền đạt cho các con một thông điệp hòa bình. Ta sẽ nói qua miệng họ; 

nếu các con từ chối họ, các con sẽ từ chối Ta. 

 

38. Nhắc nhở nhân loại rằng mỗi lần Ta đến với họ, Ta lại thấy họ bị phân tâm bởi những gì trần tục và 

đó là l{ do tại sao họ không cảm thấy sự hiện diện của Ta. Nhưng làm thế nào họ có thể chờ đợi trong 

một thời gian dài như vậy kể từ khi các con, dân của Ta, đã đưa ra dấu hiệu cho thấy sự thiếu kiên 

nhẫn của mình, khi các conđã rời Ai Cập và đãkhông thể đợi thêm vài ngày nữa cho sự trở lại của Môi-

sê? Khi ông ta đã đixuống từ Núi Sinai, mang theo các Bản Luật, ông ta đã tìm thấy những người dành 

cho một sự thờ cúng thần tượng. Chỉ trong một vài phút yếu đuối, họ đã xóa Danh của Thiên Chúa 

thực sự khỏi lòng họ để thay thế Ngài cho một con bò bằng vàng. 

 



39. Chính lúc đó, Chúa đãgọi những người đó,người cố gắng hiểu biết. Vì l{ do đó, nó không làm Ta 

ngạc nhiên rằng sau một Kỷ Nguyên Ta thấy rằng con người, mặc dù họ có Lời hứa của Ta, sẽ suy yếu 

trong đức tin của mình, rằng họ sẽ để cho đèn của mình bị dập tắt, và ở chỗ củaTa được thay thế rất 

nhiều thần tượng mà họ tôn thờ ngày nay . Liệu họ có thể nhận ra Ta bây giờ khi Ta đến giữa họ 

không? Điều tự nhiên là tất cả những gì là của Ta có vẻ xa lạ đối với họ. 

 

40. Ta đã tiết lộ với các con rằng sự trở lại của Ta sẽ ở trên một đám mây. Bây giờ Ta đã ở giữacác con 

và do đó, đã thực hiện lời hứa của Ta, thật ra Ta nói với các con, đám mây là một đại diện cho sự hiện 

diện của Ta trong Thần Khí. Cũng giống như cách các môn đệ của Tađãnhìn thấy Ta thăng thiên, một 

khi Công Việc của Tađãkết thúc trong Kỷ Nguyên thứ hai, Ta đã xuống giữa nhân loại trong thời kz này. 

 

41. Các con phải nhớ rằng khi Môi-sê đãđược Chúa gọi đi lên núi Sinai, một ngọn núi được mây che 

phủ và vào ngày thứ ba, giữa đám mây đó, tiếng nói của Đức Gia-vêđãvang lên. Biểu hiện đó đã được 

mọi người chứng kiến; đám mây đó đã được nhìn thấy bởi vô số người đã tụ tập dưới chân Núi đó. 

Chính Chúa từ đó đã làm cho nó hiểu rằng Vương Quốc của Ngài vượt xa tất cả những gì là vật chất. 

 

42. Mặc dù Chúa đã cụ thể hóa sự hiện diện của Ngài trong đám mây đó và đãkhiến cho mọi người 

giật mình với những biểu hiện của quyền lực và công lý, những người đó, với một trái tim chai cứng và 

sự hiểu biết, đã trở nên không trung thành với hiệp ước mà họ đã thực hiện trước mặt Chúa chỉ trong 

một khoảnh khắc củanỗi sợ hãi. 

 

43. Bây giờ Ta đến trong một đám mây, Ta đang làm sáng tỏ tinh thần của các con, do đó những biểu 

hiện của Ta trong Kỷ Nguyên thứ ba này là vô hình trước đôi mắt trần thế. Chỉ có tinh thần, với các 

giác quan được nâng cao, là người có khả năng nhìn, cảm nhận và hiểu những mặc khảicủa Ta. 

 

44. Ý thức tâm linh mà Ta đang phát triển trong các con, nhờ đó các con có thể phân tích và suy ngẫm 

tất cả những gì cho đến nay đã được mặc khảicho các con kể từ đầu, sẽ là thứ sẽ phá hủy tất cả 

những giải thích sai lầm mà con người đã tạo ra từ những gì là Thiên Tính. Từng chút một ánh sáng 

đang thâm nhập vào trái tim của con cáiTa, mà Ta nói với các con rằng, khoảnh khắc không quá xa vời 

mà chính họ sẽ hiểu { nghĩa của những gì có thể xảy ra trong cuộc sống của nhân loại. 

 

45. Có một số người tự hỏi mình khi nghe từ này: Tình cờ Chúa giáng trần trong thời kz này để làm 

cho chính Mình chỉ cảm thấy bởi những người trong chúng ta đã lắng nghe sự dạy dỗcủa Ngài thông 

qua một giảng viên của con người, hoặc Ngài đã làm điều này trong số tất cả nhân loại? Ta thực sự nói 

với các con: đám mây tâm linh cung cấp bóng mát bảo vệ cho tất cả thế giới, giống như trong Kỷ 

Nguyên đầu tiên khi nó đã bao phủ tất cả dân của Ngài đã tập hợp trước chân Núi Sinai. 

 

46. Hỡi các môn đệ của thời kz mới này, hãy học Lời của Ta, vì các con sẽ cần đến sự khôn ngoan của 

Ta trong cuộc phấnđấu của mình. 

 



47. Nầy, các trang của cuốn sách có các Con Dấu đã đượcmở ra bởi Con Chiên. Tiếng nói của Lời 

Thánh phát ra từ Sách Sự Sống và đạt đến với những người đã chết để đến với cuộc sống ân sủng để 

phục sinh họ. 

 

48. Nó không cần thiết phải lấy hình dạng con người để khiến bản thân Mình được con người lắng 

nghe. Các con có Ta ở đây trong Thần Khí, nói chuyện với các con thông qua một phát ngôn con người 

mà không cần phải đi trên bụi đất. Biểu hiện này là một sự chuẩn bị cho việc truyền đạt trực tiếp từ 

tinh thần đến Thần Khí, giữa các con và Đấng Tạo Hóa. 

 

49. Phúc cho những người trong giai đoạn này chờ đợi sự xuất hiện thiêng liêng của Ta, vì họ sẽ thấy 

Ta đến trong một đám mây. 

 

50. Con ngườiđã tận tâm rà soát các Chúc Thư cổ xưa, dày vò tâm trí của họ trong việc nghiên cứu và 

giải thích các lời tiên tri và những lời hứa. Những người trong số họ đã đến gần với sự thật, là những 

người đã tìm thấy { nghĩa tâm linh của những giáo huấn của Ta, bởi vì những người vẫn kiên trì giải 

thích theo vật chất, và không biết hoặc không muốn tìm thấy { nghĩa tâm linh của những biểu hiện 

của Ta , sẽ phải chịu những nhầm lẫn và thất vọng, giống như người Do Thái đãphải chịu đựng khi 

Đấng Thiên Sai đãđến, Người mà họ đã tưởng tượng và đãchờ đợi theo cách không giống như sự thật 

đãđược biểu lộ cho họ. 

 

51. Khi mở Dấu Ấn thứ sáu từ Sách Sự Sống, Taban cho các con lời giải thích này. 

 

52. Để Ta ban cho các con những điều mặc khải mới này, điều cần thiết là trong khoảng thời gian xảy 

ra giữa sự biểu lộ của Ta với loài người với tư cách là Con Người và Ta đến với Thần Khí trong thời 

gian này, các con sẽ trải qua nhiều lần tái sinh trên Trái đất, sau đó Khi Ta đến và hỏi các con về bài 

học trước, tinh thần của các con sẽ có thể trả lời và khi Tacung cấp những mặc khảimới, các con sẽ có 

thể hiểu chúng. 

 

53. Cuốn Sách Bảy Ấn là lịch sử của cuộc đời các con, về sự tiến hóa của các con trên Trái đất, với tất 

cả những cuộc phấnđấu, nhữngđam mê, nhữngxung đột và cuối cùng là sự chiến thắng của sự công 

bình và công lý, về tình yêu và tâm linh trên những đam mê của vật chất. 

 

54. Trong thực tế, tin rằng tất cả mọi thứ dẫn đến một mục tiêu tâm linh và vĩnh cửu, do đó các con 

có thể cung cấp cho mỗi bài học vị trí chính đáng của nó tương ứng với nó. 

 

55. Trong khi ánh sáng của Dấu Ấn thứ sáu chiếu sáng các con, đó sẽ là thời điểm của sự xung đột, sự 

cảnh giác và sựthanh lọc, nhưng khi giai đoạn đó qua đi, các con sẽ đạt đến một giai đoạn mới, trong 

đó, Dấu Ấn thứ bảy sẽ mở ra những mặc khảimới cho các con . Với sự hài lòng và niềm vui, thời gian 

mới sẽ được tinh thần đón nhận, khi nó được tìm thấy trong trạng thái đã được làm sạch và đã chuẩn 

bị. Trong khi Dấu Ấn thứ sáu chiếu sáng các con, xác thịt và tinh thần sẽ được thanh tẩy. 

 



56. Thời gian tiếp cận mà tinh thần của các con sẽ thể hiện đầy đủ trên Trái đất. Cho đến nay, điều đó 

là không thể vì độ cứng và tính vật chất mà nó nắm giữ; nhưng sau sự thanh lọc, con ngườisẽ cho 

phép tinh thần của họ thể hiện và phát triển trong đức hạnh. Tấm Kiếng sẽ được làm sạch và trong 

suốt và sẽ cho phép một sự chiêm ngưỡng nội dung của nó, đồng thời cho phép nó tràn ra. 

 

57. Trước khi khởi hành về bên kia thế giới, con người sẽ làm cho Trái đất này thành một thế giới của 

hòa bình, một ngôi nhà, nơi ánh sáng của tinh thần sẽ phát sáng mãi mãi. 

 

58. Các con không được dựa lưng và ngủ yên, tin rằng những người khác sẽ là người sẽ thấy sự hoàn 

thành của lời tiên tri này và là người sẽ tận hưởng sự bình yên đó. Tình cờ, các con có biết nếu mình 

sẽ đến trong những thời điểm đó không? Vì chắc chắn Ta nói với các con: Không có sự gieo giống nào 

mà không sinh hoa trái, cũng không có việc làm mà không có phần thưởng. 

 

59. Phần lớn sẽ là sự cay đắng mà con ngườisẽ phải chịu đựng để nhìn thấy sự xuất hiện của thời kz 

đó, nhưng các conngười mong đợi điều đó, không nên sợ hãi, vì trong cuộc đấu tranh của mình hoặc 

trong sự cô độc của mình, luôn có một ngôi sao sáng ngời chiếu sáng lối đi của các con và ngôi sao đó 

là Ê-lia. 

 

60. Ta hỏi các con, ôi, nhiều người lắng nghe tiếng nói này: Các con đã sẵn sàng đi theo Ta trên con 

đường này, tuân theo mệnh lệnh của Ta chưa? Các con có đủ can đảm để nói về Giáo Lý này với anh 

em của mình không? Các con có tin rằng bản thân các con có khả năng tôn thờ Ta mà không cần đến 

nghi lễ hay biểu tượng không? Có phải các con sẽ xấu hổ trước các tôn giáo khác nhau để gọi mình là 

tín đồ của tâm linh? Có phải các con sẽ không yếu đi hay hối hận sau khi bắt đầu hành trình này? Có 

phải các con sẽ không nghi ngờ trước những lời chỉ trích và tấn công mà đồng nghiệp của mình đưa 

ra, hoặc khó chịu nếu họ từ chối các con bằng cách trục xuất các con ra khỏi nhà của họ? 

 

61. Đừng tin rằng Ta nghi ngờ các con, vì Ta bỏ qua cách mà các con sẽ cảm thấy vào ngày mai và 

phản ứng của các con trong các thử nghiệm của mình. Các con nhận thức rõ rằng Ta không bỏ qua 

điều gì, nhưng nếu Ta hình thành những câu hỏi này, thì mục đích là các con lặp lại chúng để suy 

ngẫm về chúng, bởi vì từ sựsuy ngẫmđó các con có thể đạt được một sự soi sáng, một quyết định, sức 

mạnh và niềm tin vào Ta. 

 

62. Nếu Ta không chuẩn bị trước cho các con, làm thế nào các con có thể đương đầu với mọi nghịch 

cảnh và các thử nghiệm? 

 

63. Hãy kiên nhẫn, hỡi dân của Ta, và thận trọng trước loài người; đừng tuyệt vọng; Hãy nhớ rằng 

trong các thử nghiệm của mình, các con sẽ tỏ ra những ví dụ đẹp nhất về sự tha thứ, lòng bác ái và sự 

kiên định. 

 

64. Nhưng đừng sợ, vì Ta đã nói rằng Ta đã đến để làm giàu cho các con về mặt tâm linh; những yếu 

tố không thể thiếu cho cuộc sống con người của các con sẽ không từ bỏ các con; Hãy nhớ trong tâm 

trí, rằng anh ta đã tâm linh hóa mình, đã sở hữu tất cả, và mặc dù anh ta không có lợi ích trần thế, nếu 



anh ta nhận diện mình với Chúa tể của mọi tạo vật, anh ta, như một đứa con trai, phải cảm thấy mình 

là người thừa kế và thậm chí là chủ nhân của những gì Cha trên trời của anh ta sở hữu.  

 

Bình An của Cha ở cùngcác con! 

 

 

BTL V1 - 14/366 - Cuốn Sách về Sự Sống Thật - Những Giáo Huấn của Chúa Giêsu 

 

Đức Chúa phán: 

 

1. Các con đã đến để tìm kiếm sự giác ngộ và Ta đang cung cấp nó, bởi vì các con có niềm tin và các 

con mong đợi nó từ Ta. Ai tìm Ta sẽ tìm thấy Ta; Ai hy vọng trong Ta sẽ nhận được nó. 

 

2. Sẽ dễ dàng hơn cho Vua mặt trời để giữ lại ánh sáng của nó, hơn là để Ta từ chối bất kz đứa con 

nào người tìm kiếm Ta. 

 

3. Ta đã đến để giúp các con sửa lỗi của mình, vì Ta không muốn các con kéo dài sự nhầm lẫn của 

mình. 

 

4. Thời gian được Ta chỉ định để truyền tải sự dạy dỗ này cho các conđang kết thúc, và điều cần thiết 

là các con phải tự chuẩn bị, bởi vì trong việc truyền đạt từ tinh thần đến Thần Khí mà các con nên đạt 

được sau năm 1950, các con sẽ tìm thấy sự khôn ngoan hơn trong những giáo huấn của Ta. 

 

5. Người bất kính sẽ được chuyển đổi thành người mới bắt đầu, người mới bắt đầu thành môn đệ và 

môn đệ thành giáo viên, trong những tấm gương sống động về những việc làm tốt trong nhân loại. 

 

6. Đừng cảm thấy nhỏ bé khi Ta đặt tên cho những người mới bắt đầu, vì trước sự khôn ngoan của 

Chúa, điều đó có nghĩa là rất nhiều để trở thành người mới bắt đầu. 

 

7. Ta có nhiều mônđệ và người mới bắt đầu, không chỉ ở đây giữa các con, mà còn phân tán giữa nhân 

loại, trong các giáo phái và các tôn giáo, vì mọi người theo sự tiến hóa của họ chiếm các bước khác 

nhau tạo thành nấc thang tâm linh vô hạn. 

 

8. Nhưng các con cũng nên biết rằng, không chỉ trên thế giới này Ta còn có các môn đệ; hãy nhớ rằng 

Ta đã nói: "Trong nhà của Cha có vô số biệt thự"; Có rất nhiều con cái của Ta sống để học hỏi từ Ta. 

 

9. Được biết rằng trong Vương quốc đó là nơi các bài học của Ta được hiểu rõ hơn, do đó, có nhiều 

tiến bộ hơn. 

 



10. Có nơi đến dành cho những người rời khỏi thế giới đau khổ này vì sự cay đắng và thất vọng; 

những người đói khát sự thật, tìm kiếm kiến thức, những người khao khát tình yêu và những người bị 

sỉ nhục. 

 

11. Thầy chờ đợi họ ở đó để ban cho họ những giáo huấn lớn hơn mà nhân loại đã từ chối họ. 

 

12. Sau đó, những người bị lãng quên và nghèo khổ trên Trái đất, sẽ phát sáng với một ánh sáng thực 

sự, và thật ngạc nhiên, họ sẽ thấy những người phát sáng với ánh sáng giả trong thế giới này, than thở 

về sự khốn khổ thuộc tâm linh của họ ở bên kia thế giới. 

 

13. Trong những lâu đài hòa bình, nơi các con sẽ sống là nơi những người đã khóc và giáng phúc cho 

Ta trên Trái đất, đã nhận được những điều ngạc nhiên thú vị nhất, một phần thưởng mà họ không 

ngờ tới khi họ đã uống chén đắng. 

 

14. Điều quan trọng là họ đã có những giây phút tuyệt vọng và nghi ngờ; Ta sẽ tha thứ cho những 

trường hợp yếu đuối đó, bởi vì họ cũng đã có những ngày đau buồn tuyệt vời khi họ đã tỏ ra cam 

chịu, và họ đã giáng phúc cho Ta. 

 

15. Những đứa trẻ đó của Ta cũng đã chịu đựng đồi Can-vê của chúng, và chúng đã phải chịu đựng rất 

nhiều trên con đường phục hồi của chúng; và những người tuân thủ Luật của Ta, mặc dù họ chỉ sống 

một vài khoảnh khắc trong con đường đúng đắn, sẽ đạt được hạnh phúc và sự thỏa mãn về tinh thần 

trong sự sống vĩnh cửu. 

 

16. Do đó, tình yêu vĩnh cửu của Ta đáp lại tình yêu nhất thời của con người. 

 

17. Phúc cho những người sau khi sa ngã và biết chỗi dậy, khóc lóc và giáng phúc cho Ta, bị tổn 

thương bởi sự xấu xa của anh em họ, phó thác trongTa và dâng cho Tangôi đền của trái tim họ. 

 

18. Những người nhỏ bé và buồn bã, bị chế giễu nhưng hiền lành, rõ ràng là yếu đuối, nhưng thực tế 

họ mạnh về tinh thần, và đối với họ được dành những mặc khải lớn hơn ngay khi họ thấy mình vượt 

ra khỏi thế giới này. 

 

19. Trong Kỷ Nguyên thứ hai, để trở thành môn đệ của Ta, nó đã không thể thiếu để sở hữu, không chỉ 

có sức chịu đựngtâm linh lớn mà còn cả thể xác, bởi vì điều cần thiết là phải chịu sự tàn nhẫn của con 

người, những dằn vặt và thử thách mà trong sự thô lỗ của họ và sự vô minh, họ đã đệ trình những 

người đã rao giảng một điều gì đó chưa được biết đối với họ trên thế giới. 

 

20. Hôm nay các con không cần một sức mạnh thể chất lớn lao; kế hoạch thiêng liêng là một cái gì đó 

khác, nhưng các con vẫn sẽ tiếp tục là cộng tác viên của Ta, để truyền bá Giáo Lý của Tagiữa nhân loại. 

 



21. Trong giai đoạn này, các con sẽ đấu tranh chống lại sự thiếu hiểu biết của một nhân loại, mặc dù 

đã duy vật hóa trong tất cả các giai đoạn của nó, nhưng ít tàn khốc hơn và đã tiến hóa hơn thông qua 

kinh nghiệm mà nó đã đạt được trong các lần nhập thể trước đó. 

 

22. Ngày nay, nếu các con biết ai đó không nghĩ hay thực hành sự thờ phượng của anh ta như đa số, 

mặc dù các con có thể bị ngạc nhiên và bị làm nhục, các con không còn kêu la để anh ta bị thiêu sống. 

 

23. Bây giờ, khi các con bắt gặp một người bị bệnh và bị chiếm hữu, các con không chạy trốn khỏi anh 

ta, hét lên rằng anh ta bị chứa đầy quỷ. 

 

24. Nhiều người đã hiểu rằng những sinh vật như vậy không tồn tại và họ chỉ là những linh hồn bị lầm 

lẫn, chúng chỉ cần một chút ánh sáng để trở thành những con chiên hiền lành. 

 

25. Các con bắt đầu nhận ra rằng sinh linh mà các con gọi là quỷ hay Satan không gì khác hơn là sự yếu 

đuối của xác thịt, một sự nghiêng lệch của những đam mê thấp hèn, một khao khát những thú vui và 

sự thúc đẩy của xác thịt, tự ngưỡng mộ, sự phù phiếm và tất cả những điều đó, qua đó xác thịt cám 

dỗ tinh thần. 

 

26. Các con vẫn thực hiện và quan niệm nhiều hành động không đúng đắn; nhưng hãy vui mừng vì các 

con đang tiến bộ trong quá trình tiến hóa của mình, mặc dù một số người sẽ thành hình cách khác 

nhau cho phép bản thân mình được hướng dẫn bởi những phán đoán không hoàn hảo của mình. 

 

27. Thực tế là các con vẫn chưa thể hiểu được sự sáng tạo sự hữu hình và vô hình bao quanh mình và 

vì l{ do đó, các con đã sai trong những diễn giải của mình. 

 

28. Nhưng theo sự tiến hóa tâm linh của mìnhvà vì các con cần phân tích những điều Mặc Khải của Ta 

tốt hơn, Ta gửi các phái viên của Ta để hướng dẫn các con, và theo cách Ta tìm thấy sự chuẩn bị tinh 

thần của các con, do đó Ta nói với các con về sự khôn ngoan của Ta, để hướng dẫn các con hướng tới 

sự hoàn hảo. 

 

29. Cũng trong mối quan hệ hoàn hảo với những gì các con đang có, Công l{ của Ta kiểm tra các con 

luôn tôn trọng sự tự do của ý chí mà tình yêu của Cha đã ban cho các con. 

 

30. Mọi người đều có cảm giác hoặc trực giác về sự tồn tại của Đấng Tối Cao và trực giác đó là ánh 

sáng mà tinh thần của các con đã chinh phục trong suốt cuộc hành trình tiến hóa tâm linh rộng lớn 

của nó. 

 

31. Một mặt trời mới đang chạm đến tinh thần của các con để chiếu sáng các con, một cuốn sách mới 

dạy cho các con những gì các con rất mong mỏi và chờ đợi. 

 



32. Các con không cảm thấy sao, ôi,dân của Ta, rằng nhân loại không còn có thể chịu đựng những lời 

dối trá, huyền thoại và quá nhiều ánh sáng giả? Không còn là thời gian để nuôi dưỡng tinh thần với 

những diễn giải sai lầm đã được quy cho Luật của Ta. 

 

33. Các con đang chuẩn bị tinh thần để nhận được kiến thức lớn hơn, và mặc dù trong nhiều thế kỷ 

các con đã được chia thành các giáo phái, triết học và tôn giáo, rất nhanh các con sẽ phải tập hợp 

xung quanh sự Mặc Khải mới của Ta, sự giàu có về kiến thức sẽ cho phép các con hiểu rằng, cuối cùng 

các con đã tìm thấy Cuốn Sách của SựSống Thật, của tinh thần. 

 

34. Các con có nhu cầu rất lớn đối với Lời của Ta; các conđang chết vì khát khao tâm linh vì thiếu hạt 

sương đó bắt nguồn từ tình yêu hoàn hảo của Ta.Các con cần sự tươi mới trong tinh thần, và vì lý do 

đó, Ta đến gần để cung cấp cho các con trái từ cây Sự Sống. 

 

35. Ta đã chỉ ra lỗi lầm của các con bằng sự dịu dàng và các con cũng nên chỉ ra lỗi lầm của người 

khác, với cùng một tình yêu và lòng bác ái, để mọi người, bằng cách biết sự không hoàn hảo của họ sẽ 

sửa chữa chúng; tuy nhiên, Ta sẽ không bao giờ phát âm một từ nào sẽ khiến các con đánh giá hành 

động của đồng bào của mình hoặc chế giễu niềm tin hoặc nhữngthực hành của họ. 

 

36. Tình cờ, các con có biết những lỗi nào các con đã trải qua khi cố gắng làmTasùng bái không? Ai còn 

nhớ quá khứ của tinh thần mình? 

 

37. Nếu Ta nói với các con rằng,các con đã tôn thờ những con thú, những ngôi sao, và rằng,các con đã 

tạo ra các vị thần do trí tưởng tượng của mình với các thuộc tính của con người; rằng các con đã quz 

gối để tôn thờ động vật hoang dã, chim chóc và loàibò sát, nó sẽ có vẻ xa lạ với nhiều người. Nhưng 

Ta biết sự tiến hóa tâm linh của các con và vì l{ do đó Ta nói rằng,các con phải hiểu biết, tôn trọng và 

bác áivới đồng loại của mình, với những người thấy mình ở cấp độ thấp hơn các con; do đó các con sẽ 

thực sự chứng minh tâm linh của mình. 

 

38. Chỉ có Ta mới có khả năng chỉ ra lỗi lầm của loài người, những lỗi mà Ta sửa chữa bằng trí tuệ của 

Ta và tha thứ với tình yêu của Ta. 

 

39. Nhân loại là nô lệ của các giáo phái và các cúng tế không hợp lệ, những nết xấu và những thứ ô uế; 

Vì l{ do đó, các con coi nhau là kẻ thù, vì các con không có lòng khoan dung với đồng loại. 

 

40. Ta nói với các con một lần nữa rằng, không có người nào có quyền đánh giá thấp hoặc chế giễu 

niềm tin tâm linh của anh em họ. 

 

41. Các con là con chiên của Ta tạm thời bị lạc mất và Ta không đến để mang đến cho các con cái chết, 

nhưng để cứu các con; để dạy các con và đoàn kết các con. Ta đã đến, như những ngày đã qua, để nói 

với các con rằng “hãy yêu thươngnhau;” rằng ngoài sự tồn tại này, các con có một cuộc sống vượt trội 

khác, vì trong nhà của Cha có vô số biệt thự. 

 



42. Nếu con người sẽ cảm thấy một tình yêu đích thực đối với anh em của họ, họ sẽ không phải chịu 

đựng sự hỗn loạn mà họ thấy chính mình, mọi thứ xung quanh họ sẽ hài hòa và yên bình; nhưng họ 

không hiểu rằng tình yêu thiêng liêng và họ chỉ muốn sự thật chạm đến tâm trí, không phải là thứ 

chạm đến trái tim, và ở đó họ có kết quả của chủ nghĩa duy vật của họ: một con người tự cao tự đại, 

giả dối và đầy cay đắng. 

 

43. Trong thời gian này, các tôn giáo và các giáo phái cảm thấy bối rối, nhưng các con nên được thông 

báo rằng họ có nguồn gốc cao, và theo lỗi của họ, vẫn còn dấu vết của sự thuần khiết và ánh sáng mà 

những người được chiếu sáng của Ta để lại trong họ. 

 

44. Nếu các con đã sử dụng một số khoa học của mình để phân tích và phán xét Ta, có vẻ không hợp 

l{ hơn khi các con nên sử dụng chúng để phân tích chính mình, cho đến khi các con biết bản chất của 

mình và phá hủy chủ nghĩa duy vật của mình? Tình cờ, các con có tin rằng Cha của các con có thể giúp 

các con theo con đường khoa học tốt không? Ta thực sự nói rằng, nếu các con có thể cảm nhận được 

bản chất của Tình yêu thiêng liêng, kiến thức sẽ dễ dàng đạt được sự hiểu biết của các con mà không 

làm cho tâm trí các con mệt mỏi hay kiệt sức với việc nghiên cứu các môn học mà các con nghĩ là sâu 

sắc và thực sự nằm trong khả năng của mình. 

 

45. Nhưng nếu khoa học, quan sát và nghiên cứu sẽ dẫn các con đến tình yêu; Nếu mục đích của 

mong muốn học hỏi đó là để tỏ lòng tôn kính Cha, phục vụ đồng bào của mình với sự hoàn hảo hơn 

mỗi lần, người khiêm nhường, yếu đuối và thiếu thốn, Ta sẽ không nói gì; nhưng khi Ta thấy rằng qua 

khoa học, các con coi thường và tối thiểu hóa Thiên Chúa của chính mình, bằng cách hạn chế và quy 

kết lỗi cho Ngài và dâng cho Ngài những hình thức mà Ngài không sở hữu; Khi Ta thấy rằng cùng lúc 

các con tạo ra những hình ảnh nghiêm trang và thánh hiến và thánh hóa những người không hoàn 

hảo, Ta nói với các con rằng các con không nhận ra sự thật mà các con nên sở hữu cũng như không 

được phép trao vật thánh hay thiêng liêng cho bất kz ai; điều đó chỉ tương ứng với Thiên Chúa và 

Chúa của các con. 

 

46.  Các con không thể đại diện hoặc định nghĩa sự vô hạn, bởi vì các con sẽ không thể nhận thức nó 

bằng tâm trí hạn chế của mình, ngôn ngữ của các con cũng không thể diễn tả điều gì là Thần thánh 

hoặc định nghĩa những gì không thể xác định theo thuật ngữ của con người. 

 

47. Đừng cố gắng chứa đựng Chúa bằng lời nói hoặc câu chuyện ngụ ngôn sẽ không bao giờ cho các 

con { tưởng về sự thật. 

 

48. Nói "Thiên Chúa" với sự khiêm nhường, nhưng hãy nói điều đó một cách cảm nhận sâu sắc và nếu 

các con muốn có một { tưởng về tình yêu vĩ đại của Chúa dành cho các con, hãy nghĩ về Chúa Giêsu. 

 

49. Với những câu chuyện ngụ ngôn, hình ảnh, biểu tượng hoặc định nghĩa nghèo nàn về Chúa, các 

con sẽ chỉ thành công trong việc khiến anh em mình chối bỏ Ta hoặc bị nhỏ bé về tinh thần. 

 



50. Để thể hiện Thần thánh, ngôn ngữ của các con bị giới hạn; Vì l{ do đó trong tất cả các Kỷ Nguyên, 

Ta đã phải nói chuyện với các con qua các dụ ngôn, qua các phép ẩn dụ, nhưng như các con có thể 

thấy, ngay cả khi nói với các con như vậy, các con đã hiểu Ta rất ít, vì các con thiếu ý chí cần thiết để 

phân tích các biểu hiện của Ta . 

 

51. Các con luôn cãi nhau về nghĩa của từ và khi các con tạo ra nhiều từ hơn, các con sẽ nhầm lẫn tinh 

thần của mình nhiều hơn. Ôi! Con ngườicó nhiều lời, nhiều thành ngữ và nhiều niềm tin, nhưng rất ít 

việc làm của tình yêu! 

 

52. Chú { đến những con chim ở bốn góc Trái đất hót với sự đồng đều và đơn giản. 

 

53. Ta có thể nói với các con rằng, tất cả các sinh vật đều biết và hiểu nhau hơn con người. Tại sao? 

Bởi vì tất cả chúng đều sống trong con đường mà Ta đã nghĩ ra cho chúng, trong khi các con, khi các 

con không xâm phạm các lĩnh vực không thuộc về mình, các con rút khỏi con đường thực sự của 

mình, đó là tinh thần; và một khi đã lạc vào chủ nghĩa duy vật, các con không hiểu được tâm 

linhthiêng liêng và sự vĩnh cửu. 

 

54. Nhưng các con có Ta ở đây, ôi, nhân loại, Ta đã đến để dạy các conđể có thể hòa hợp với đời sống 

tâm linh, ngay cả trong điều kiện vật chất của mình, biến những bước không hoàn hảo của mình trên 

Trái đất thành một hành trình tiến bộ thực sự, điều đó sẽ giúp các con thăng tiến và sự thỏa mãn cao 

quý trong thế giới này; và hơn nữa, khi các con rời khỏi sự tồn tại của con người, các con sẽ tìm thấy 

một mùa gặt bất tận của những bất ngờ đẹp đẽ cho tinh thần của mình. 

 

55. Bắt chước Chúa Giêsu. Làm thế nào? Bằng cách yêu thương đồng bào, như con trai, mẹ, anh em, 

như chính mình. 

 

56. Trong tất cả thời gian các con đã có những người hướng dẫn, đã dạy các convề sức mạnh của tình 

yêu. Họ là những người anh em tiên tiến nhất của các con, với sự hiểu biết sâu sắc hơn về Luật của Ta 

và sự thuần khiết hơn trong hành động của họ. Họ đã đến để cho các con một ví dụ về sức mạnh, tình 

yêu và sự khiêm nhường, bằng cách đánh đổi cuộc đời lỗi lầm và tội lỗi của họ để có một sự tồn tại 

dành riêng cho sự công bình, hy sinh và bác ái. 

 

57. Từ thời thơ ấu đến tuổi già, các concó những ví dụ rõ ràng về tất cả những gì có thể được thực 

hiện bằng tình yêu và những nỗi đau có thể bắt nguồn từ việc thiếu bác ái; nhưng các con, vô cảm hơn 

những tảng đá, đã không thể học được những giáo huấn và ví dụ mà cuộc sống hàng ngày cung cấp. 

 

58. Đôi khi các con có quan sát làm thế nào ngay cả những động vật hoang dã nhẹ nhàng đáp lại lời 

kêu gọi của tình yêu không? Vâng, theo cách tương tự, các yếu tố có thể đáp ứng, các lực của thiên 

nhiên và tất cả những gì tồn tại trong thế giới vật chất và tâm linh. 

 

59. Đó là l{ do tại sao Ta nói với các con rằng,các con nên giáng phước cho mọi thứ bằng tình yêu 

nhân danh Cha và Đấng Tạo Hóa của Vũ trụ. 



 

60. Để giáng phước có nghĩa là bão hòa. Để giáng phướclà cảm thấy sự công bình, nói và giao nó. Để 

giáng phướclà hiểu thấu được cả những gì xung quanh mình với những suy nghĩ về tình yêu. 

 

61. Làm như vậy và Ta sẽ tôn caocác con sau khi các con đã đạt đến cuối cùng, sau khi các con đã tìm 

thấy trong mình bản chất thiêng liêng, lý do cho sự tồn tại của mình và những món quà mà Ta đã đầu 

tư cho các con; cuộc phấn đấu, những công đức và sự thống nhất trong Luật của Ta sẽ cho phép các 

con hình thành chỉ một ý chí, duy nhất một tinh thần với Thiên Tính của Ta. 

 

62. Ánh sáng của Ta đến để gặp các con để giúp các con thăng thiên, bởi vì Ta là Thầy của người bịnh 

của mọi thời. Ta không chỉ đến trong một Kỷ Nguyên, nhưng Ta đã vĩnh cửucho các con xem cuốn 

Sách và Ta đã yêu cầu các con biết về bản thân mình, vì vậy các con có thể biết những món quà của 

mình là gì và có một cuộc sống mẫu mực, trong đó sức khỏe, sự dũng cảm và niềm hy vọng của các 

con sẽ phát sáng , do đó các con sẽ thể hiện tinh thần của mình và chuẩn bị cho cuộc sống vĩnh cửu. 

 

63. Khi con người có sức mạnh tâm linh, điều đó có nghĩa là tinh thần của anh ta đã có thể tự sinh 

động trong đức hạnh. 

 

64. Một số các con tiếp cận Ta để tìm kiếm sự thoải mái, tìm kiếm giải pháp cho một vấn đề hoặc một 

câu trả lời cho một câu hỏi, sau khi các con đã hỏi ý kiến của người khôn ngoan hoặc đã hỏi các ngôi 

sao; thực tế là các con đã thiếu niềm tin và các con không có sức mạnh và sự tự tin của một người 

thực sự tin tưởng; và thực sự Ta nói với các con rằng, trên tất cả các kiến thức về tương lai đều có 

thánh ý thiêng liêng của Ta. Người yêu, người tin, hợp nhất với Ta vì Ta là Tình yêu, Lý trí và Công lý. 

 

65. Đừng quên rằng các con là con cái của Ta, và nếu các con biết cách sống hòa thuận với Ta, sẽ 

không cần thiết phải hỏi anh em mình, cũng như tham khảo sách hay các vì sao, vì Ta nói với tinh thần 

của các con thông qua lương tâm của các con và nếu các con lắng nghe nó các con sẽ được hướng dẫn 

một cách khôn ngoan, và các con sẽ có thể thích tuân theo thánhý của Ta. 

 

66. Thức tỉnh trước tiếng nói đó, biết các tài năng của mình và đưa chúng vào phục vụ của sự công 

bình; nhận được thông điệp này mà Ta gửi cho các con, vì vậy nó sẽ là kim chỉ nam cho bước chân của 

các con, vì Ta mong các con kết thúc công việc của mình trên Trái đất, để Ta có thể giao cho các con 

những nhiệm vụ quan trọng hơn, trong số đó sẽ chuyển các con thành người bảo vệ nhân loại. 

 

67. Cảm thấy rằng các con là những linh hồn, và không bị trói buộc vào xác thịt, không làm phức tạp 

cuộc sống của mình. Đừng thờ phượng hay tôn thờ một thứ không phải là tình yêu của Cha và cũng là 

đồng bào của mình. SựSống thật nằm trong tinh thần, không phải trong xác thịt, vì những người sau 

chỉ sống một thời gian và biến mất, trong khi người kia sống mãi mãi. 

 

68. Kho báu trần gian của các con sẽ được sử dụng như thế nào nếu các con không thể đạt được 

những thứ thuộc tâmlinh? Các con sẽ làm gì trong cõi tâm linh, ngoài những linh hồn khốn khổ, những 



người không thể làm việc vì hòa bình và hạnh phúc của họ, để tận hưởng chúng trong sự sống vĩnh 

cửu? 

 

69. Mọi người đều có một di sản khi được gửi đến Trái đất, nhưng các con bỏ qua giá trị của nó, các 

con không thể khám phá nó trong tinh thần của mình và các con tìm kiếm nó bên ngoài mình và Ta đã 

đến để bảo các consuy ngẫm về những giáo huấn này. Nếu các con tìm kiếm sự khôn ngoan, các con 

có nó trong mình. Nếu các con tìm kiếm sức mạnh, nó ở trong các con: trong sức khỏe của các con, 

trong tài sản tinh thần và tài năng của các con. Nếu các con theo đuổi cái đẹp, Ta cũng đã trao nó cho 

các con; các con chỉ cần biết chính mình và các con sẽ tìm thấy những gì các con mong muốn. Nếu các 

con cần biết các khu vực khác, hãy vận chuyển chính mình về mặt tâm linh và các con sẽ tìm thấy 

những lâu đài khác nơi tinh thần sống với sự hoàn hảo hơn. 

 

70. Số phận của các con là thăng thiên và là người sở hữu của Ta, vì các con là những đứa con rất yêu 

quý của Ta. 

 

71. Hãy thuần túy tinh thần trở lại. Sự dạy dỗ của Ta sẽ hướng dẫn các conđến với họ, hướng tới một 

trạng thái hoàn hảo: Thực sự Ta nói với các con rằng, khi các con trở lại nó, các con sẽ không tìm thấy 

nỗi đau nữa, bởi vì các con sẽ xâm nhập vào nhà của Chúa tể. 

 

72. Ta đã đến để giúp các con giải phóng mình. Ánh sáng của Ta sẽ giúp các con đi ra phía trước trong 

những thất bại của mình. Và từ giờ trở đi không gây hại cho ai, vì vậy các con sẽ không gây hại cho 

chính mình. 

 

73. Nhận sức mạnh của Ta, tất cả các yếu tố của Ta đều phục vụ các con, các con có mọi thứ trong 

tầm tay của mình. Sống để yêu và tha thứ giống như Ta yêu và tha thứ cho các con. 

 

74. Yêu tất cả mọi thứ, giáng phước cho tất cả mọi thứ, sau đó Ta sẽ dạy các con làm thế nào các con 

có thể trở thành môn đệ của Ta trên Trái đất và trở thành linh hồn ánh sáng ở bên kia thế giới, nơi các 

con sẽ đến với sự bình an thực sự để chiếm lấy nơi mà Cha đã dành cho các con. Nếu các con làm như 

vậy, các con sẽ không cần tái sinh trong thế giới này, nơi các con phải chịu đựng, bởi vì các con sẽ hiểu 

rằng, khó khăn này không thể là vĩnh cửu cho tinh thần của mình; sau đó các con sẽ lên đến các lâu 

đài khác, và các con sẽ vui vẻ hoàn thành các nhiệm vụ,mà chúng là của các con trong cõi vĩnh hằng.  

 

Bình An của Cha ở cùngcác con! 

 

 

BTL V1 - 15/366 - Cuốn Sách về Sự Sống Thật - Những Giáo Huấn của Chúa Giêsu 

 

Đức Chúa phán: 

 



1. Vào buổi bình minh kỷ niệm này, Ta hỏi các con: Các con đã làm gì với Luật mà Ta đã truyền đạt cho 

nhân loại qua Môi-sê? Tình cờ, có phải những điều răn đó chỉ được ban cho các thế hệ của thời kz đó 

không? 

 

2. Quả thật Ta nói với các con: Hạt giống thánh đó không nằm trong trái tim của con người, vì họ 

không yêu mến Ta cũng không yêu nhau; họ không thảokính cha mẹ, cũng như không tôn trọng 

những gì thuộc về người khác, và mặt khác, họ lấy đi mạng sống của nhau, họ ngoại tình và gây ra sự ô 

nhục cho chính họ. 

 

3. Các con không nghe thấy sự giả dối trên đôi môi của mọi người sao? Các con đã không nhận ra làm 

thế nào, một người lừa gạt người khác về hòa bình của họ sao? Và nhân loại vẫn nói rằng họ biết Luật 

của Ta. Điều gì sẽ trở thành của con ngườinếu họ quên hoàn toàn các huấn lịnh của Ta? 

 

4. Hiểu rằng, Luật là con đường được tạo ra bởi tình yêu của Đấng Tối Cao, để hướng dẫn mỗi người 

trong số các sinh vật của Ngài. Suy ngẫm về cuộc sống xung quanh mình, bao gồm vô số yếu tố và sinh 

vật và cuối cùng các con sẽ khám phá ra rằng mỗi cơ thể và mỗi sinh vật, tiến hành theo một con 

đường hoặc quỹ đạo được dẫn dắt bởi một thế lực có vẻ kz lạ và bí ẩn. Sức mạnh đó là Luật mà Thiên 

Chúa đã ban cho mỗi một sinh vật của Ngài. Khi phân tích những giáo huấn này, các con sẽ kết 

luận,bằng cách hiểu rằng, thực sự mọi thứ sống, di chuyển và phát triển dưới sự ủy thác tối cao; các 

con cũng sẽ khám phá ra rằng,ở giữa sự sáng tạo đó, con người xuất hiện, khác biệt với những sinh 

vật khác, bởi vì trong anh ta tồn tại lý trí và ý chí tự do. Trong tinh thần của con người tồn tại một ánh 

sáng thiêng liêng, là lương tâm của anh ta, nó chiếu sáng trí thông minh của anh ta và truyền cảm 

hứng cho anh ta để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Vì nếu một lực không thể cưỡng lại bắt buộc anh 

ta chỉ tuân theo một hướng đi thẳng, việc tuân thủ của anh ta sẽ không có bất kz giá trị nào; và anh ta 

sẽ cảm thấy bị sỉ nhục khi nhận ra mình không có khả năng hành động theo ý chí tự do của chính 

mình, và mặc dù vậy, anh ta vẫn sẽ phải tuân theo Luật; Nhưng trong những điều kiện mà sự tồn tại 

của các con sẽ phát triển, ai sẽ có thể hướng suy nghĩ của mình về sự công bình? Chỉ có ánh sáng 

thiêng liêng của lương tâm truyền cảm hứng cho con người để tuân thủ Luật, một ánh sáng sống 

trong tinh thần và thông qua nó biểu lộ cho xác thịt. 

 

5. Tại sao tinh thần không tuân theo lệnh của lương tâm của nó ngay từ đầu? Bởi vì nó đã không tiến 

hóa đủ để hiểu và tuân thủ tiếng gọi của lương tâmđã truyền cảm hứng cho nó, đồng thời có thể chi 

phối các xung động của xác thịt. Sự tự do của ý chí và ảnh hưởng của xác thịt, là những bài kiểm tra 

mà tinh thần của các con phải chịu. 

 

6. Nếu nhân loại đã lắng nghe những mệnh lệnh của lương tâm ngay từ đầu như Aben đã làm, các con 

có tin rằng Chúa Cha có cần phải tự Mình thực hiện chính Mình để thỉnh thoảng giải thích Luật và dạy 

các con cách tiến hóa của tinh thần không? Thực sự Ta nói rằng, nó sẽ không. Nếu các con khiêm tốn 

và tuân theo Luật của Ta, tất cả những điều Mặc Khải và giáo huấn của Ta sẽ đến với các con thông 

qua lương tâm của các con; Nhưng khi Tanhìn thấy loài người này làm nô lệ cho những đam mê mà 

thế giới ban tặng, bị điếcvới giọng nói của Ta và bị mù với ánh sáng tâm linh chiếu sáng con đường của 



nó, Tađãphải thực hiện Luật của Ta trong Kỷ Nguyên đầu tiên, đãghi nó lên tảng đá và đãthể hiện Bản 

Thân qua cảm giác vật lý của họ, để vượt qua chủ nghĩa duy vật của họ. 

 

7. Một lần nữa loài người đãđi chệch khỏi huấn lịnh  của Ta và Tađã phải tiếp cận mọi người để truyền 

thụ cho họ. Ta đã không đưa cho các con Luật của Ta ở dạng vật chất đó, cũng không chứa đựng tất cả 

những gì Cha sẽ tiết lộ cho các con; và do đó, Ta đã gửi Chúa Giêsu để các con lắng nghe Lời thánh. 

Ngài nói với trái tim của các con; rằng Thầy biết những con đường dẫn đến phần thân mật nhất của 

con người và bằng Lời của Ngài, với những việc làm và sự hy sinh của Ngài trên thập tự giá, Ngài đã 

chạm vào những sợi vô cảm đó, đánh thức những cảm giác thờ ơ của các con, biết rằng không có sự 

chuẩn bị đó, thời gian sẽ không đến khi con người nghe thấy trong tinh thần của chính mình tiếng nói 

của Chúa, Người ở giữacác con như đã được loan báo. 

 

8. Chính Thiên Chúa nói với các con, Tiếng nói của Ta là Luật; hôm nay các con đang nghe nó một lần 

nữa mà không cần thiết phải ghi nó lên một tảng đá, hoặc gửi Lời Nhập Thể của Ta cho các con. Đó là 

tiếng nói thiêng liêng của Ta đạt đến tinh thần của các con và tiết lộ cho nó sự khởi đầu của một Kỷ 

Nguyên mà con người sẽ được biện minh, hòa giải với Đấng Tạo Hóa của mình và được thanh tẩy như 

đã được viết. 

 

9. Đừng hiểu sai những Lời của Ta, nói rằng Luật của Kỷ Nguyên thứ nhất và Thứ Hailà Luật của xác 

thịt, chỉ nói với trái tim của các con; bởi vì trong mỗi giai đoạn Ta đã chạm vào phần nhạy cảm nhất và 

tiến hóa của bản thể các con để thể hiện bản thân Mìnhở đó và làm cho sự hiện diện của Ta cảm thấy; 

Luật của Ta đã luôn nói với tinh thần của các con, vì đó là sự hướng dẫn xác thịt trong quá trình tồn tại 

của con người. 

 

10. Khi một số các mônđệ của Ta trong Kỷ Nguyên thứ hai đã nhìn thấy sự biến hình của Thầy trên Núi 

Tabor, thấy rằng Môi-sêđãxuất hiện bên phải của Ngài và Ê-lia bên trái của Ngài,họ đãngã xuống đất 

giật mình trước sự vĩ đại không gì sánh được mà mắt họ đang nhìn thấy. Ta đã nói với họ sau đó hãy 

giữ bí mật đó và làm cho nó được biết khi nào thời gian sẽ đến; vì điều cần thiết là Ta phải rời khỏi thế 

giới này trước, để khi những giáo huấn này được biết đến với các con, các con sẽ hiểu rằng họ đã nói 

chuyện với các con để thông báo về tương lai. 

 

11. Ôi, nếu nhân loại của thời kz này sẽ hiểu { nghĩa của sự biến hình đó và hiểu rằng, lời khai của các 

môn đệ của Ta là dành cho con ngườicủa thời kz này, sự tiến bộ của nó sẽ lớn đến mức nào! Cái đục 

khắc những điều răn của Ta trên đá trên núi Sinai, cũng giống như ngày nay viết những suy nghĩ 

thiêng liêng trong lòng các con; Máu của Đấng Cứu Rỗi của các con, đó là một bài học nói về tình yêu, 

sự phục sinh, sự sống vĩnh cửu và hạnh phúc tối cao, cũng giống như dòng chảy trong bản chất của Lời 

này; và lời tiên tri và sức mạnh mà Ê-liađã làm con ngườikinh ngạc, cũng giống như những gì hiện diện 

trong những biểu hiện mà Ta tiết lộ cho các con trong giai đoạn này. 

 

12. Cuộc đấu tranh của các môn đệ của Ta trong Kỷ Nguyên này để cho phép họ thiết lập Luật của Ta 

trên Trái đất, sẽ lớn hơn bao giờ hết; và để tâm linh ngự trị trên thế giới, từ đó bắt nguồn tất cả công 



lý, tất cả tình yêu và lý trí, tất cả mọi người và các quốc gia trên thế giới trước tiên sẽ phải uống một 

chén rất đắng. 

 

13. Đó sẽ là khi con bê vàng bị hủy diệt mãi mãi, khi tất cả những hy sinh vô ích bị xóa bỏ, khi lợi ích 

tinh thần, sẽ không còn là đối tượng của lợi nhuận, và các con sẽ không đổi lấy lợi ích trần thế. Đó sẽ 

là khi con người đạt được sự tiến hóa hoàn toàn về tinh thần và sẽ học cách tôn trọng bên trong mình 

những món quà qu{ giá mà Cha đã ban tặng cho anh ta kể từ khi bắt đầu của sự sáng tạo của Ngài. 

 

14. Để giúp các con đạt đến mức độ tâm linh đó, đó là l{ do tại sao Ta đến hôm nay để mang đến cho 

các con sức sống của Lời Ta, thành quả của hương vị tốt. Ta là Cha yêu thương đến để ban cho các con 

bánh và nơi trú ẩn cho thân xác các con và cho tinh thần ánh sáng sẽ hướng dẫn các con, để từ đó các 

con sẽ truyền đạt cho anh em mình. Nhựa thơm chữa bệnh của Ta cũng sẽ được với các con; một số 

sẽ nhận được nó đầy đủ và trong những người khác, nỗi đau của họ sẽ được giảm bớt. Một số người 

sẽ được tẩy sạch lỗi lầm của chính họ, nhưng những người khác, với tấm gương của họ sẽ giúp đỡ 

đồng bào của họ trong việc thanh lọc. 

 

15. Các con có muốn sức mạnh của Ta không? Tuân thủ các huấn lịnh của Ta, yêu Luật của Ta,vìcác 

con có trách nhiệm với nhân loại. Các con là những người đãđược truyền thụ và trước mặt các con là 

con đường mà Ê-lia đã đến để chuẩn bị. Đi chậm, bước dọc theo một cách hiền lành. 

 

16. Các con là con cái của ánh sáng; không cho phép sự cám dỗ dụ dỗ các conrơi vào bẫy của nó. 

 

17. Bắt chước các tông đồ của Kỷ Nguyên thứ hai, người đã nói về Chúa Cha với muôn người và những 

người này đã nhận ra Thiên Chúa và Chúa của họ thông qua những việc làm của các sứ thần của Ngài. 

Đó là cách Ta muốn chiêm ngắmcác con, đó là khoảng thời gian mà các con cống hiến hết mình để rao 

giảng sự thật của Ta. 

 

18. Rút khỏi những việc làm không cần thiết của con ngườivà thống trị xác thịt. Đừng cho phép nó chi 

phối các con. Như vậy, sau cuộc đấu tranh này, Ta sẽ thấy các con tràn ngập niềm vui và sự bình an. 

 

19. Đấu tranh và làm việc, ôi, dân Do Thái, phân tích và hiểu rằng với những giáo huấn này, Ta ban cho 

các cony phục trắng, để các con có thể đi dọc theo con đường của thế giới tuân theo sứ mệnh của 

mình. 

 

20. Sự vĩ đại là cuộc hành trình Ta đã đánh dấu cho tinh thần cho sự chuẩn bị, sự phục hồi và sự hoàn 

thành của nó. Khi các con thành công trong việc giao tiếp với Ta về mặt tâm linh, các con sẽ cảm thấy 

mạnh mẽ cho cuộc phấn đấu và các con sẽ học cách dọn đường cho chính mình trên con đường làm 

chủ những trở ngại mà các con có thể gặp phải trong đó. 

 

21. Các con có muốn thành lập một phần tronghàng ngũ các tông đồ của Ta không? Các con có muốn 

được tính trong số các môn đệ của Ta không? Kiên trì rồi trong nghiên cứu của mình, cho phép sự 

chuẩn bị của mình tăng lên để sớm các con có thể truyền đạt Lời của Ta cho anh em của mình. 



 

22. Tinh thần của con ngườiđã phát triển, đó là l{ do tại sao khoa học của anh ta đã tiến bộ; Ta đã cho 

phép anh ta học hỏi và khám phá những gì anh ta đãbỏ qua ngày hôm qua, nhưng anh ta không nên 

chỉ cống hiến cho các nhiệm vụ vật chất; Ta đã ban cho anh ta ánh sáng đó, để anh ta có thể làm việc 

cho hòa bình và hạnh phúc của mình trong sự tồn tại tâm linh đang chờ đợi anh ta. 

 

23. Ở giữa thế giới này, được hình thành bởi các sinh vật khác nhau, con người được đặc quyền, 

người mà Ta đã ban cho một phần Thần Khí của Ta và quyền giao tiếp với Ta, mang Ta trong mình, để 

cảm nhận chính mình kết hợp mật thiết với Ta, hy vọng và niềm tin vào Thiên Tính của Ta sẽ được 

sinh ra trong tinh thần của anh ta. 

 

24. Sự hữu hạn của việc tạo ra thế giới này là con người, vì niềm vui của anh ta, Ta đã giao những sinh 

vật và các yếu tố khác, phục vụ anh ta để bảo tồn và giải trí, nhưng nếu anh tađã yêu mến và nhận ra 

Ta từ Kỷ Nguyên đầu tiên, kể từ khi còn nhỏ, hôm nay anh ta sẽ trở thành một phần của một thế giới 

linh hồn vĩ đại, nơi sự thiếu hiểu biết sẽ không tồn tại cũng như không có bất kz sự khác biệt nào, nơi 

tất cả các con sẽ bình đẳng về kiến thức và nâng cao cảm xúc của mình; nhưng con người đã chậm 

tiến hóa như thế nào! Bao nhiêu thế kỷ đãtrôi qua kể từ khi anh ta đã sống trên Trái đất và anh ta vẫn 

chưa hiểu được sứ mệnh tinh thần và số mệnh thực sự của mình! Anh ta đã không thể khám phá ra 

trong chính mình linh hồn của mình, người không bao giờ chết, vì nó có sự sống vĩnh cửu; anh ta 

không biết làm thế nào để sống hòa hợp với nó và cũng không công nhận các quyền của mình, và sau 

đó, bị tước đoạt tự do, đã không phát triển đầy đủ các món quà của mình, do đó, nó tìm thấy mình bị 

bế tắc. 

 

25. Ngày nay, trước những sự việc mà chính con người đã kích động, trước cuộc xung đột và tràn 

ngập mọi đam mê vật chất, anh ta thấy bối rối vì không biết và cũng không thể kiềm chế sự gian ác, và 

sau đó, anh ta ngạc nhiên tự hỏi lý do cho kết quả đó ; vì con người đã đi chệch khỏi con đường tiến 

hóa tâm linh của mình, và anh ta vội vã tiến về vực thẳm, mà không có một sức mạnh nào của con 

người có thể chứa đựng thế lực đó. 

 

26. Thế giới này, được tạo ra một cách đáng yêu như một nơi ở tạm thời cho con cáiTa, đã bị biến 

thành một thung lũng đau khổ, đau lòng và chết chóc; chỉ có thực hành tình yêu và đức hạnh sẽ cứu 

nó; Vì l{ do đó, Ta đang tập hợp tất cả các bộ lạc bị phân tán của Do Thái để chuẩn bị tinh thần và đưa 

nó vào cuộc đấu tranh, cho đến khi đạt được sự cứu rỗi và phần tâm linh màchủng tộc loài ngườiđã 

đạt được.. 

 

27. Mọi người ai đã tiếp cận Ta và đã nghe Lời Ta, thuộc về những người cổ đại và phong phú đó, và vì 

Tatiết lộ những bài học này, các con sẽ nhận ra rằng những đức tính của mình vẫn chưa hoạt động và 

trong thời gian này chúng sẽ xuất hiện trở lại, chứa đầy sức mạnh mà tình yêu cung cấp. Số phận của 

các con đã được xác định từ lúc bắt đầu thời gian, do đó các con sẽ là người theo dõi nhân loại và 

truyền đạt cho nó những thông điệp mà Ta đã mặc khải cho các con theo thời gian. 

 



28. Khoảnh khắc sẽ đến, trong đó toàn thể nhân loại sẽ bao gồm các môn đệ của Ta, và trong đó,các 

con sẽ dễ dàng hiểu và phân tích Lời của Ta; kẻ kiêu ngạo sẽ bước xuống từ bệ của họ để ở bên Ta, và 

người khôn ngoan sẽ nhận ra Ta là Thầy của họ. 

 

29. Ta muốn nhìn thấy tất cả các con trên con đường tâm linh, có được sức mạnh và tánh chất thông 

qua các thử nghiệm của mình để khi các con tăng dần, Ta có thể mặc khảicho các con một thế giới 

khôn ngoan có trong cuốn sách mà Ta đã đến để bày tỏ với các con . 

 

30. Nếu các con muốn được chào đón để trở thành các giáo viên của nhân loại, các con nên tự chuẩn 

bị. Loại bỏ khỏi bản thân tất cả các dấu hiệu của sự thờ hình tượng và dạy một sự thờ phượng thiêng 

liêng, tôn kính và chân thành, chỉ dựa trên tình yêu. 

 

31. Lời của Ta, ngay cả khi trí nhớ của các con không đáng tin cậy, nằm trong lương tâm của các con, 

nơi nó sẽ không bao giờ bị xóa. Tinh thần của các con sẽ nói và nó sẽ là một nguồn khôn ngoan, mà 

khi tràn ra, sẽ lan tỏa ánh sáng giữa các anh em, dọc theo con đường tiến hóa của mình. 

 

32. Hãy vui mừng với sự hiện diện của Ta,vìTa cũng sẽ vui mừng ban cho các con sự dạy dỗ của Ta. 

Nghiên cứu trong cuốn sách và biết sự giải thích tất cả những gì các con chưa hiểu. Nhận thức bản 

chất của bài học mà Ta đã đến để mặc khảicho các con. Nếu các con tự chuẩn bị, các con sẽ là ánh 

sáng trong bóng tối, mà ngày nay đang bao trùm nhân loại. 

 

33. Các con sẽ luôn có Ta chờ đợi sự hiệp thông tâm linh của các con. Người thanh tẩy và nâng mình 

lên với Ta, sẽ cảm thấy được cam kết với Ta và Ta sẽ hướng dẫn những bước đi của anh tađi đúng con 

đường. 

 

34. Nhiều người tự hỏi tại sao Ta trở lại Trái đất, vì Ta đã truyền đạt cho các con bằng Lời của Ta trong 

Kỷ Nguyên thứ hai; nhưng các con đã quên Luật của Ta và Ta đã tìm thấy các con bị đắm trong một 

biển của sự vô minh. Ta đã phấn đấu để hướng dẫn các con trên con đường hòa bình và sự thật; 

Taban tặng chocác consự hỗ trợ mà các con có thể dựa vào vì các con mệt mỏi khi lang thang mà 

không có người hướng dẫn và đó là l{ do tại sao Ta đến để giúp các con. 

 

35. Ta đang tập hợp các tông đồ mới của Ta, những người sẽ không phải là 12,000 mà là 144,000, và 

mỗi người trong số họ nên biểu lộ Giáo Lýcủa Ta, tất cả sẽ nói và họ sẽ giống như những sứthần sẽ 

tiết lộ tin mừng, rằng Thầy đã trở lại với con người như là Chúa Thánh Thần. 

 

36. Kể từ năm 1866, Tađãtìm kiếm các môn đệ mới trong nhân loại và Ta chuẩn bị cho họ để họ thực 

hiện các huấn lịnh của Ta một cách khiêm nhường và là tiền hô của các tông đồ mới người sẽ đến với 

Ta. 

 

37. Ngày sẽ đến, khi loài người có tin tức về dân của Thiên Chúa và họ sẽ tìm kiếm các con để xin ánh 

sáng và những người khác để chống lại kiến thức của các con bằng các khái niệm của họ. Ta không 

muốn cảm giác nghèo nàn và khiêm tốn đó, các con cho phép mình bị ngạc nhiên bởi những người nói 



bằng một cái lưỡi hùng hồn và gửi cho các con những lý thuyết, sẽ chỉ tiết lộ sự nhầm lẫn hoặc rất ít 

ánh sáng. Các con là người quen thuộc với sự thật của Lời này, bởi vì các con biết rằng đó là sự Mặc 

Khải của Ta,như là Chúa Thánh Thần, không nên cho phép bản thân bị nhầm lẫn. 

 

38. Ta cũng không muốn các con che giấu bản thân vì sợ hãi, nhưng phải đối đầu với những người nài 

xin sự giúp đỡ của các con; các con sẽ có những lời yêu thương dành cho mọi người, sẽ thức tỉnh và 

ảnh hưởng đến họ và khiến họ cảm thấy sự hiện diện của Ta. Như vậy các con sẽ được công nhận. 

 

39. Ở gần các concóÊ-lia, đang hoàn thành sứ mệnh vĩ đại mà Ta đã giao phó cho ôngấy, đó là để 

truyền cảm hứng cho các con trong sự tái sinh của mình, để các con nảy sinh trong việc tìm kiếm hòa 

bình, sự tái sinh và hoàn thiện tâm linh. 

 

40. Chẳng mấy chốc các con sẽ nghỉ ngơi từ công việc của mình; Công việc vĩ đại này đang được thực 

hiện với sự giúp đỡ của nhiều linh hồn, cho mỗi người mà Ta đã giao một nhiệm vụ xác định. 

 

41. Người theo Ta là quân đội của Ta và Ta là Cha của các con, người cam kết ban ơn cứu độ cho con 

cái của Ngài; Ta đi trước các con để hướng dẫn các con. Các con có muốn theoTa không? Trái tim của 

các con nói có với Ta, và Ta thừa nhận mong muốn của các con. Quan sát rằng Ta không đòi hỏi nhiều 

hơn các con có thể chịu đựng với các năng khiếu của mình, nếu các con biết cách sử dụng chúng và 

nếu các con thực sự yêu mếnTa. 

 

42. Luật tâm linh có trước luật pháp của con người, do đó, trước tiên các con nên đưa Ta ra cống 

phẩm của mình trước thế giới. Kìa, Thiên nhiên với những cánh đồng và ngọn núi, đại dương, rừng và 

sa mạc, tất cả đều đang tỏ lòng tôn kính vào từng khoảnh khắc cho Đấng Tạo Hóa đã ban cho nó sự 

sống và sự nuôi dưỡng. Mọi thứ đều cống nạp bằng cách đưa ra lời chứng về Ta. Tại sao các con 

không cung cấp cho Ta một sự thờ phượng trang nghiêm? Tại sao các con yêu cầu sự hiện diện của Ta, 

và sau đó nghi ngờ Ta? 

 

43. Hãy tự chuẩn bị để các con có thể phân tích bản chất tâm linh của mình và hiểu Lời của Ta. Hãy 

thâm nhập vào sự dạy dỗ của Ta, điều tra, vì Ta cho phép điều đó và thẩm vấn Ta nhưng hãy đến với 

Ta, hãy giao phó cho Ta với sự tự tin mà các con có khi còn là những đứa trẻ và các con theo cha mẹ 

của mình ở khắp mọi nơi, theo cách đó, hãy yêu thương và tâm sự với Cha trên trời của mình . 

 

44. Ta không muốn các con rơi nước mắt, cũng không làm Ta đau khổ. Các con đã khóc rất nhiều và 

đãlang thang trong vùng hoang dã. Đừng để lại cho con cái hạt giống đau khổ mà các con đã mang 

theo. Cho phép những sinh mệnh đó đến và sống một cuộc đời chính trực, làm việc và tuân thủ Luật 

của Ta, để chúng có thể thấy sự hưng thịnh của bình an và hạnh phúc. 

 

45. Tại sao các con ngạc nhiên, ôi, dân của Ta, có phải về phép lạ mà Ta đã đến để thể hiện với các con 

trong thời gian này, về việc giao tiếp bản thân thông qua các giảng viên? Ta đã thực hiện những hành 

động lớn hơn trong Kỷ Nguyên trước, và các conđã tin chúng. 

 



46. Ta biết rằng, nguyên nhân của sự ngạc nhiên của các con là do sự sai lệch của mình đối với các 

giáo huấn tâm linh, bởi vì trong một thời gian dài, các conđã chỉ tin vào những gì các con nhìn thấy, 

vào những gì các con chạm vào và những gì các con chứng minh bằng khoa học của mình. 

 

47. Trong Kỷ Nguyên đầu tiên, khi dân Do Thái đọc Kinh thánh, suy gẫm về Luật và cầu nguyện cho sự 

xuất hiện của Đấng Cứu Thế đã hứa, cuộc sống của họ đãchứa đầy những dấu hiệu và biểu hiện thuộc 

tâm linh. Trái tim của họ đãrất nhạy cảm với những thông điệp mà Chúa đãgửi cho họ và họ đã tin vào 

mọi thứ, vì họ đã có đức tin. 

 

48. Nhưng đừng tin rằng tất cả con cái của những người đó đều đã có thể nhận được những thông 

điệp Thánh Thiêng, không; những người giàu có khốn khổ đã không cảm thấy gì, họ không thể nhìn, 

cũng không nghe thấy; theo cách tương tự, các linh mục, mặc dù có sách tiên tri đã mở ra trước mắt, 

cũng không thể nhận thức được đời sống tâm linh trong con người, vì họ đã bị mù và sự tự phụ ở vị trí 

họ chiếm giữ; họ đã không thể nghe tiếng gọi của Chúa Cha đã ở gần. 

 

49. Ai là những người ở Giu-đêa, những người trong đêm cầu nguyện, những người cảnh giác và đã 

nhận được trong lòng họ ánh sáng thắp lên đức tin? Ai là những người đã có những giấc mơ tiên tri và 

đãcó thể thấy trước bằng trái tim của họ và đãđưa ra cho Kinh Thánh sự giải thích tâm linh của họ? Họ 

là những người khiêm nhường, nghèo khổ, nô lệ, bệnh tật, những người đã khao khát sự giác ngộ, 

những người đãkhao khát công l{, những người cần tình yêu. 

 

50. Họ là tín đồ của những người đó, đàn ông và phụ nữ có trái tim đơn sơ, những người trong nhiều 

thế kỷ đã chờ đợi Đấng Cứu Rỗi của họ. 

 

51. Vào đêm mà Chúa Giêsu đãđược sinh ra cho cuộc sống này, đó là trái tim của những mục đồng 

khiêm tốn ở Bêlem đã giật mình trước sứ giả thiêng liêng của Chúa, người đã được biết đến với họ 

rằng Đấng Cứu Rỗi mà họ đã chờ đợi trong thời giandài đã đến. 

 

52. Vào khoảnh khắc trang trọng đó, người giàu có, quý phái và quyền lực đãđang ngủ say. 

 

53. Cũng trong thời kz này, khi Tia sáng của Tađãgiáng xuống con người để tiết lộ cho họ Thông điệp 

của Ta lần đầu tiên, những người có ảnh hưởng, quý phái, giàu có, thông thái và các nhà thần học đã 

ngủ say. 

 

54. Có rất ít người chờ đợi Ta và có bao nhiêu người tin vào sự hiện diện của Ta! 

 

55. Tuy nhiên, những người tiếp cận Ta là những người đàn ông và phụ nữ có trái tim đơn sơ và sự 

hiểu biết khiêm tốn, những người bị những người không tin chế giễu, vì họ tin vào những biểu hiện 

siêu nhiên và nói về những giáo huấn lạ lùng. 

 



56. Đừng đánh giá sai những người đãmắc lỗi vì thiếu sự chuẩn bị, vì ít nhất họ giữ một trực giác về 

tâm linh, đó là bằng chứng cho một khao khát tiềm ẩn khi giao tiếp với Cha của họ, tiếp cận thế giới 

ánh sáng, tiếp nhận từ Ngài một lời yêu thương. 

 

57. Những người nghèo không bị lóa mắt bởi sự sáng chói của thế giới, là những người có trực giác, có 

tình cảm, có ước mơ, những người đưa ra lời chứng về tâm linh, và Ta đã tìm kiếm họ để mở ra trước 

mắt họ cuốn sách của sự khôn ngoan, do đó thỏa mãn mong muốn của họ về kiến thức và sự thật. 

 

58. Ta đã làm cho họ cảm thấy sự hiện diện của Ta và cũng là sự gần gũi của cõi tâm linh như một 

phần thưởng cho niềm hy vọng và đức tin của họ. 

 

59. Ta cũng đã nói chuyện với họ về những năng khiếu của họ, sứ mệnh của họ và tầm quan trọng của 

Giáo Lý của Ta, để họ có thể rút khỏi trái tim tất cả những gì không liên quan đến Công Việc này, để lời 

chứng của họ thuần khiết và tràn ngập ánh sáng sẽ đạt đến trái tim của đồng loại của họ. 

 

60. Hãy trỗi dậy, ôi, dân Do Thái, và leo lên ngọn núi tâm linh, vì hôm nay Ta là Simon củathành Sirênê 

của các con. Trong giai đoạn này, mọi người sẽ giúp Ta với thập giá mà Ta vẫn mang trên lưng vì tình 

yêu của Ta dành cho nhân loại.  

 

Bình An của Cha ở cùngcác con! 

 

 

BTL V1 - 16/366 - Cuốn Sách về Sự Sống Thật - Những Giáo Huấn của Chúa Giêsu 

 

Đức Chúa phán: 

 

1. Cầu mong sự bình an của tinh thần và trái tim sẽ ở trong tất cả những người biết yêu thương nhau. 

Vào ngày ân sủng này, các con đã đến để nhận được nguồn cảm hứng của Thầy, được nắm bắt bởi bộ 

não của những đứa trẻ này, được Ta chuẩn bị và được để riêng ra, để truyền Thông điệp thiêng liêng 

của Ta đến nhân loại. 

 

2. Nhận vào ngày này,sự âu yếm thiêng liêng của Ta, Ôi, muôn người; Ta chào đón và lấp đầy các con 

với ân sủng. 

 

3. Lắng nghe các môn đệ: hãy chú ý rằng, một hạt nguyên tử của sự hiện diện của Ta đang tự biểu lộ 

giữa các con. Một sự rung động của sức mạnh Thần Thánh đang truyền thụ chocác con. Một hào 

quang của bản chất phổ quát của Ngài đang chiếu sáng các con. Không có bất kz thời gian nào mà sự 

biểu lộ của Thiên Chúa không tồn tại. Trong tất cả các Kỷ Nguyên, và mọi thời đại, đã có, sẽ có và có 

sự rung động của Thiên Tính. Trong suốt dòng thời gian, Cha đãkhông thất bại đểban cho các con đức 

ái và tình yêu của Ngài, bởi vì trong Thần Khí của Ngài, như trong mọi thụ tạo, mọi thứ đều rung động, 



mọi thứ là hoạt động và sự sống. Và những sự cố của thế giới này là một tiếng vang và phản ánh của 

đời sống tâm linh. 

 

4. Trong suốt nhiều thế kỷ, Thiên Chúa đã không bỏ rơi loài người, vì một người và người kia không 

thể tách rời. Hôm nay, Thánh Ý của Chúa Cha là giao tiếp tâm linh với con người theo cách mà các con 

đang suy ngẫm và lắng nghe, bởi vì đã đến lúc các con nên chuẩn bị tinh thần để đón nhận Ta từ tinh 

thần đến Thần Khí. 

 

5. Nhưng các con vẫn không có sự nhạy cảm tâm linh, và đó là l{ do tại sao các con không thể cảm 

nhận rõ ràng sự cảm hứng thiêng liêng. 

 

6. Trước khi Chúa Cha đãbiểu lộ chính Ngài cho loài người trong Chúa Giêsu, Ngài đã truyền đạt 

những điều Mặc Khải của Ngài, bằng cách sử dụng các biểu tượng và sự kiện vật chất. Nhân danh 

Chúa Kitô, các con biết Đấng đã biểu lộ tình yêu của Thiên Chúa giữa loài người, nhưng khi đến Trái 

Đất, Ngài đã thể hiện chính Ngài như là Cha, vì vậy, các con không nên nói rằng Chúa Kitô được sinh ra 

trên thế giới, đó là Chúa Giêsu đã sinh ra và Đức Kitô đã ngự trong thân thể Ngài. 

 

7. Suy ngẫm và các con sẽ kết luận bằng cách hiểu Ta, chấp nhận rằng trước Chúa Giêsu, Ngài đã là 

Chúa Kitô, vì Chúa Kitô là tình yêu của Thiên Chúa. 

 

8. Xác định nó như vậy, các con sẽ không bị nhầm lẫn, đừng để bản thânbị chìm trong vùng nước hỗn 

loạn của những diễn giải cổ xưa và sai lầm mà các con nắm giữ theo truyền thống. Các con được bao 

phủ bởi những bức màn vô minh mà Ta đã đến để thể hiện bằng ánh sáng của Lời Ta, để trí tuệ sẽ 

thâm nhập vào trong các con. 

 

9. Do đó, đừng quên rằng Chúa Kitô là tình yêu của Thiên Chúa; Vì l{ do đó, khi Ngài đã biểu lộ chính 

Ngài qua Chúa Giêsu, các con đã gây sự và bối rối; và ngay cả khi các con đã thấy phép lạ của Ngài, các 

conđãkhông tin Ngài, bởi vì quyền năng của Ngài là vô hạn, lý trí giới hạn của các con không thể hiểu 

được. Đó là l{ do tại sao một số đãtừ chối Ta, những người khác bị bối rối và vẫn còn những người 

khác, nghiên cứu và phân tích Ta theo cách suy nghĩ và hiểu biết của họ. Rất ít người là những người 

đãcó thể hiểu được Chúa Kitô; Ta nói điều này với các con vì Ta tìm thấy tình yêu nhỏ bé trong trái 

tim, vì các con không yêu nhau, thậm chí không phải giữa các anh em. 

 

10. Hãy yêu đồng bào của mình như chính con trai của mình và đó sẽ là khi các con bắt đầu hiểu Chúa 

Giêsu, yêu mến Ngài, cảm nhận Ngài và có thể phản ánh Đấng Kitô trong hành động của mình. Tuy 

nhiên, tinh thần của các con biết Ta nhiều hơn. Đó là lý do tại sao một số người tìm kiếm Đấng Thiên 

Sai, những người khác tìm kiếm Thiên ChúaToàn Năng, để Ngài ban cho các con một tia sáng và hy 

vọng sẽ đến và xoa dịu nỗi đau của các con và khuyến khích các con trong mong muốn được đến gần 

Ngài mỗi lần. Thực tế là tinh thần của các con thông qua lương tâm của nó có ký ức về Đấng Tạo Hóa 

của nó, về ĐứcKitô chưa bao giờ ngừng tìm kiếm và yêu thương các con, nhân loại, một lần nữa Ta nói 

với các con rằng, sự biểu lộ tâm linh không bao giờ ngừng tồn tại và nó sẽ không bao giờ chấm dứt 

được. 



 

11. Những người đã được chiếu sáng từ thời trước luôn luôn nhìn thấy những tia sáng chói lọi, họ đã 

luôn lắng nghe Lời Ta. Các tiên tri, những người được truyền cảm hứng, những tiền hô, những người 

sáng lập các học thuyết về tâm linh được nâng cao, đã đưa ra lời chứng về những tiếng nói như thể 

phát ra từ những đám mây, từ những ngọn núi, từ gió hoặc từ một nơi nào đó mà họ không thể xác 

định được; rằng họ đã nghe thấy tiếng Thiên Chúa như thể phát ra từ lưỡi lửa và trong tiếng vang bí 

ẩn. Nhiều người đã nghe, đã thấy và đã cảm nhận thông qua các giác quan của họ, những người khác 

thông qua các thuộc tính tâm linh của họ, theo cách tương tự như những gì đang xảy ra trong thời kz 

này. 

 

12. Ta thực sự nói với các con: Những người đã nhận được thông điệp của Ta thông qua các giác quan 

xác thịt của họ, đã giải thích cảm hứng thiêng liêng và họ đã làm điều đó theo sự chuẩn bị về vật chất 

hoặc tâm linh của họ, và phù hợp với thời gian họ sống trên Trái đất, trong một cách đang diễn ra 

ngày hôm nay với các công cụ của con người mà các con gọi là phát ngôn viên hoặc các giảng viên. 

Nhưng Ta phải nói với các con rằng, trong thời gian trước, cũng như hiện tại, họ đã hòa lẫn với sự 

thuần khiết của những điều mặc khải thiêng liêng, những ý tưởng của riêng họ hoặc những người 

chiếm ưu thế xung quanh họ, và hoàn toàn nhận ra hoặc bỏ qua nó, họ đã thay đổi sự tinh khiết và 

bản chất vô hạn của sự thật, mà, thực sự Ta nói với các con, đó là tình yêu trong những biểu hiện lớn 

nhất của nó. 

 

13. Những rung động và cảm hứng tinh thần đã ở bên họ và không chỉ những người đầu tiên mà cả 

những người cuối cùng đã đưa ra và sẽ làm chứng cho cảm hứng đó, điều đó đã đạt đến tinh thần của 

họ hầu như luôn luôn đã không thể giải thíchđược theo một cách tương tự xảy ra với nhiều người 

ngày nay và sẽ xảy ra với nhiều hơn vào ngày mai. 

 

14. Những lời,những diễn giải và hình thức hành vi được ghi nhận cho con người và nhữngthời đại họ 

sống, nhưng bên trên mọi người là sự thật Tối Cao. 

 

15. Các con, vì thiếu sự chuẩn bị tâm linh, cần nguồn cảm hứng thiêng liêng để hiện thực hóa và đánh 

thức mình khỏi sự thờ ơ. Các tinh thần đã tiến bộ không cần hình thức biểu hiện này. 

 

16. Mọi thứ thuộc tâm linh trong Vũ Trụ là một suối ánh sáng, hữu hình hoặc vô hình với các con; ánh 

sáng đó là sức mạnh, nó là sức mạnh, nó là nguồn cảm hứng. Từ những { tưởng, lời nói và hành động, 

ánh sáng cũng phát ra, theo sự thuần khiết và độ cao mà chúng có. Ý tưởng hay hành động càng nâng 

cao, sự rung động và cảm hứng của nó càng tinh tế và nhẹ nhàng phát ra từ nó, mặc dù sự nô lệ của 

chủ nghĩa duy vật cũng khó nhận ra nó hơn; tuy nhiên, hiệu ứng được phát huy về mặt tâm linh bởi 

những suy nghĩ và hành động được nâng cao, là rất lớn. 

 

17. Vật chất trái ngược với tâm linh, nhưng hãy hiểu rằng Tađang đề cập đến vật chất khiến các con 

hướng đến những sai lầm, tật xấu, sự suy đồi và những đam mê thấp kém. 

 



18. Mặc dù phần lớn nhân loại sẽ đặt câu hỏi về sự thật trong sự giao tiếp của Ta với con người, 

nhưng thực sự Ta nói với các con một lần nữa rằng, một biểu hiện như vậy là một sự liên tục giữa các 

linh hồn nhập thể và tái sinh, ngay từ giây phút đầu tiên của sự tạo dựng của họ. 

 

19. Nếu các con, sử dụng sự khéo léo và khoa học của mình, một trong nhiều thuộc tính tâm linh mà 

các con có, đã quản l{ để truyền thông điệp tiết kiệm những khoảng cách, Làm thế nào các con có thể 

nghĩ rằng, Thiên Chúa không thể truyền thông điệp đến con người bằng phương tiện của một bộ máy 

con người, nhạy cảm và thông minh? 

 

20. Bởi vì đó là những gì cơ thể con người là như vậy: một bộ máy, có một sự hoàn hảo mà con người 

không thể mang lại cho các công trình khoa học phức tạp nhất và vĩ đại nhất của mình. Hãy rất chú ý 

đến Lời của Ta, Ta nói với các con về cơ thể của con người chứ không phải tinh thần của anh ta, bởi vì 

tinh thần, mặc dù không thể đạt được quyền năng của Cha, chắc chắn có thể thực hiện những hành 

động lớn hơn những gì cơ thể con người bị giới hạn của nó có thể sản xuất. 

 

21. Nếu trí thông minh hạn chế của các con cho phép các con đạt được kiến thức và tạo ra những 

phát minh, mà theo các con là điều kz diệu, thì điều gì các con không thể hoàn thành qua tinh thần 

của mình? Vàviệc gì Chúa Cha không có khả năng thực hiện? 

 

22. Một { tưởng nghèo nàn mà anh ta có về Thiên Chúa của mình, anh ta tin rằng Ngài nhỏ hơn những 

sinh vật con người. 

 

23. Tại sao nó có vẻ lạ đối với các con rằng Thiên Chúa truyền ánh sáng của Ngài, đó có phải là sự 

khôn ngoan và đang rung động trên tất cả các con và Ngài đã tạo ra một hình thức giao tiếp với con 

cái của Ngài? Tại sao các con tưởng tượng rằng một cái gì đó là không thể đối với Thiên Chúa của 

mình, khi chính các con tuyên bố rằng Ngài biết tất cả và làm tất cả? Nếu các con tin Ta như vậy, tại 

sao các con lại mâu thuẫn cách dễ dàng như vậy? Các con có đòi hỏi từ Ta rằng mỗi lần Ta muốn nói 

chuyện với các con, Ta sẽ gửi Chúa Giêsu để các con đóng đinh Ngài vào thập tự giá không? 

 

24. Thực sự Ta nói rằng, ngay cả chính các con cũng không nhận ra các con muốn sự hiện diện của Ta 

được cảm nhận như thế nào giữa các con. 

 

25. Để làm hài lòng các con, Ta nói với các con rằng, nếu các con không muốn Ta lợi dụng thân xác tội 

lỗi để trao cho các con Tình yêu của Ta, hãy cho Ta thấy một người công chính và trong sạch; chỉ ra ai 

đó trong số các con có thể yêu, và Ta bảo đảm với các con rằng Ta sẽ sử dụng anh ta. Hiểu rằng Talợi 

dụng tội nhân, để thu hút tội nhân, vì Ta không đến để cứu người công chính, họ đã ở trong cõi ánh 

sáng. 

 

26. Đúng các con là tội nhân; nhưng Thiên Chúa không bỏ bê hay quên bất cứ ai, mặc dù các con tin 

khác đi. Tại sao các con trở nên mù quáng đến mức các con sẵn sàng phán xét mọi thứ ngay lập tức 

theo sự tồn tại vật chất của mình? Các con là người thờ ơ và quên đi chính mình, đó là l{ do khiến các 

con cảm thấy yếu đuối và kiệt sức. 



 

27. Các con có tin rằng Ta sẽ từ bỏ những đứa con rất yêu quý của Ta, ngay cả khi chúng không vâng 

lời, vì chúng luôn cần Ta và gọi đến Ta không? 

 

28. Các con phạm tội rất nhiều, phạm tội và đã quên Ta rất nhiều; nhưng sự vô hạn lớn hơn tất cả lỗi 

lầm của sự tồn tại của các con, là tình yêu của Cha trên trời dành cho tất cả con cái của Ngài. 

 

29. Ta sẽ tiếp tục nói với các con về biểu hiện của Ta, để các con sẽ được giải tỏa mọi nghi ngờ của 

mình. Nhiều người trong các con chấp nhận những gì những người được chiếu sáng của Ta đã nói với 

các con, chủ yếu là: Chúa nói với họ bằng mây, lửa, nước và gió và Ta hỏi các con: có thích hợp hơn 

khi Ta giao tiếp với con người bằng những yếu tố này hay bằng chính con người? 

 

30. Sự phân tích của các con ở đâu mà không cho phép các con hiểu các bài học dễ dàng hơn? 

 

31. Ôi! Đàn ông và phụ nữ trên thế giới đã quên trong khoa học của các con điều duy nhất sẽ khiến 

các con khôn ngoan và hạnh phúc; các con đã quên mất tình yêu truyền cảm hứng cho tất cả, tình yêu 

làm mọi thứ và thay đổi mọi thứ! Các con sống trong đau khổ và trong bóng tối, vì không thực hành 

tình yêu mà Ta dạy các con, các con mang đến nỗi đau về thể xác hoặc tâm linh. 

 

32. Để khám phá và hiểu những thông điệp của Ta, trước tiên các con cần phải tử tế và khiêm tốn, 

những đức tính tồn tại trong mỗi tinh thần kể từ giây phút họ được tạo ra, nhưng để cảm nhận được 

tình yêu chân thật, được nâng cao, các con cần phải tâm linh hóa, tự mình vun đắp tình cảm tốt đẹp; 

nhưng các con đã muốn có mọi thứ trong cuộc sống, ngoại trừ tình yêu thiêng liêng. 

 

33. Tại mọi thời điểm các con rung động về tâm trí hoặc tâm linh, nhưng hầu hết thời gian các con 

kích động sự tự cao tự đại, thù hận, bạo lực, sựphù phiếm, những đam mê thấp kém; các con xúc 

phạm người khác và các con cảm thấy bị xúc phạm. Nhưng các con không yêu, và do đó các con không 

nhận thức được khi ai đó yêu mình, và với những suy nghĩ điên rồ của mình, các con đang bão hòa 

môi trường mà các con sống với đau khổ, lấp đầy sự tồn tại của mình với những đau khổ. Và Ta nói 

với các con: Hãy bão hòa mọi thứ với sự bình yên, hòa thuận, tình yêu, và do đó các con sẽ có được 

hạnh phúc. 

 

34. Tình yêu luôn tồn tại trong Thần Khí của Đấng Tạo Hóa, do đó các con phải hiểu rằng, tất cả các 

linh hồn cũng đã được nó ban tặng. 

 

35. Bây giờ, bất chấp sự tiến bộ của nền văn minh của mình, các con đã ngày càng trở nên xa cách với 

mẹ thiên nhiên, cũng như từ tâm linh, từ những gì trong sạch, từ những gì liên quan đến Thiên Chúa; 

đó là l{ do tại sao trong mỗi giai đoạn tồn tại của mình, các con đã rơi vào tình trạng yếu đuối hơn, 

cay đắng hơn bất chấp mong muốn của mình sẽ mạnh mẽ và hạnh phúc hơn, mỗi ngày trôi qua khi 

các con sống trên Trái đất; nhưng các con sẽ tiến một bước để hoàn thành Luật của Ta, Ôi,các cư dân 

trên thế giới! 

 



36. Thầy đã nói chuyện với các controng mọi lúc, bây giờ hãy đến để giải thích sự dạy dỗ của Ngài cho 

các con bằng những bài học này, thể hiện chính Ngài bằng lời nói, trực giác và cảm hứng; do đó đánh 

thức tinh thần của mình với ánh sáng những thời khắc trong tương lai. Lúc đó các con sẽ có cảm hứng 

thiêng liêng dưới nhiều hình thức khác nhau, mỗi lần đáng ngạc nhiên hơn, được nâng cao hơn và 

hoàn hảo hơn cho các con. 

 

37. Hôm nay Ta đã đến để nhắc nhở các con rằng,các con phải yêu thương nhau như Chúa Giêsu đã 

dạy các con. Ta nhắc các con về Chúa Giêsu vì sự hiện thân của Tình yêu phổ quát đã ở trong Ngài. 

 

38. Trong thời của Môi-sê, một luật công bìng đã được ban cho những người đã tuyên bố rằng: "Mắt 

đền mắt và răng đền răng". Một luật như vậy, mà ngày nay có vẻ quái dị và trả thù, tuy nhiên, nó đã 

chỉ dành cho con ngườicủa thời kz đó. 

 

39. Một thời gian sau khi Tađãtrở thành Con Người như Chúa Giêsu, các con đã nghe Ta nói và nó 

được viết, rằng: "Các conđong cho người khác đấu nào thìcác consẽ được đong lại như vậy." Từ này, 

một số người đã hỏi liệu trong cụm từ đó có tồn tại tình yêu, đức ái và sự tha thứ mà Chúa Giêsu đã 

rao giảng không. 

 

40. Đã đến lúc Ta nên tự mình giải thích cho các con lý do của Luật củaKỷ Nguyên thứ nhất và lý do 

cho câu nói đó của Chúa Giêsu, bởi vì Ta đã phải ban cho các con nhiều bài học của Ta trong các phần, 

qua các thời đại. 

 

41. Ban đầu, khi những thớ thịt trong trái tim của con người không nhạy cảm với tình cảm tha thứ, và 

lòng từ bi và lòng khoan dung vẫn còn im lìm trong tâm hồn anh ta, cần phải bảo vệ bản thân cũng 

như của cải của anh ta bởi một đạo luật sẽ cho anh ta quyền sử dụng vũ lực để tự vệ. Như các con có 

thể thấy, chúng là giới luật và phong tục nguyên thủy của một dân tộc, được định sẵn để phát triển, 

giống như tất cả các dân tộc khác. 

 

42. Luật phát ra từ Lời của Chúa Giêsu, sau đó đã soi sáng cuộc sống của con ngườivà nó đã tuyên bố: 

"Hãy yêu thương nhau". Nó cũng đã tiết lộ cho các con "rằng," Các con đong cho người khác đấu nào 

thìcác con sẽ được đong lại như vậy", với nó,Thầy muốn các con hiểu, rằng câu mà conngười đã tự 

đặt ra cho mình bởi chính tay của mình đã trở thành một độc quyền của Công lý Thánh Thiêng. Sau 

đó, con người đã nhận ra rằng theo việc mình gieo trên Trái đất, do đó sẽ là mùa gặt mà anh ta sẽ thu 

hoạchở bên kia thế giới. 

 

43. Con người sau đó đã giữ lại bàn tay hủy diệt của mình, kẻ bất lương nhiều lần từ bỏ { định xấu xa 

của anh ta và anh ta có { định đánh cắp, đã biết và đã cảm nhận rằng một ánh mắt từ vô cực đã giam 

cầm anh ta và từ lúc đó, một bản án đang chờ anh ta. 

 

44. Nhiều thế kỷ đã trôi qua và con người, biết nhiều hơn về công lý của Thiên Chúa, vẫn không thể 

hiểu được sự thật và nhiều lần họ đã trở nên bối rối, tin rằng nếu họ đã phạm tội rất nhiều trên Trái 

đất, thì họ sẽ phải trình bày trước tòa án của Thiên Chúa, để nhận một hình phạt vĩnh cửu; Ta hỏi các 



con: Mục đích của sự ăn năn và tuân thủ Luật của Ta sẽ xuất hiện từ người trước đó coi mình đã hư 

mất là gì? Hy vọng nào sẽ tồn tại trong một người khi rời khỏi thế giới này, biết rằng lỗi lầm của tinh 

thần anh ta sẽ là vĩnh cửu? 

 

45. Điều đã trở nên cần thiết là chính Ta đến để rút khỏi các con sự thiếu hiểu biết về những diễn giải 

sai lầm của mình, và Tađang ở đây! 

 

46. Ở Đức Gia-vê, các contin rằng đã nhìn thấy một Thiên Chúa độc ác, khủng khiếp và đầy báo thù, 

sau đó là Chúa, để giải thoát các con khỏi sự sai lầm đã gửi Chúa Kitô, Tình yêu thiêng liêng của Ngài, 

để "biết Chúa Con, các con cũng sẽ biết Chúa Cha". Tuy nhiên, nhân loại vô minh và đã lại liên quan 

đến tội lỗi của mình, tin rằng để nhìn thấy một Chúa Giêsu tức giận và bị xúc phạm, người chỉ chờ đợi 

sự trở lại cõi tâm linh của những người đã xúc phạm Ngài để nói với họ: "Hãy rời xa Ta vì Ta không 

biết ngươi", và rồi gửi họ để chịu đựng những đau khổ vô nhân đạo nhất trong cõi vĩnh hằng. 

 

47. Đã đến lúc để các con hiểu { nghĩa của những giáo huấn của Ta để các con không bị nhầm lẫn; 

Tình yêu thiêng liêng sẽ không cản trở các con trở về với Ta nếu các con không khắc phục lỗi lầm của 

mình, đó sẽ là thẩm phán không thể dừng lại được, người sẽ nói rằng các con không xứng đáng để 

xâm nhập vào Vương Quốc ánh sáng. 

 

48. Hỡi nhân loại, các con lại có sự hiện diện của Ta, nhưng trong Thần Khí, như Ta đã hứa với các con. 

 

49. Nầy, ánh sáng của Thần Khí Chân Lý, nó chiếu sáng và đánh thức những người sống trong bóng 

tốinhư thế nào. 

 

50. Nhưng Ta nói với những người là nhân chứng của biểu hiện này: Hãy chú { đến Lời của Ta vì nó 

mở ra những con đường ánh sáng và tiết lộ cho các con sự thật mà các con nên biết. 

 

51. Đúng là trong suốt cuộc đời của các con, cần phải giải quyết tất cả các khoản nợ trước mặt Thiên 

Chúa, nhưng việc thanh toán, cống nạp hoặc dâng hiến mà các con dâng cho Ngài, thực tế không phải 

là cho Ngài, mà là cho bất cứ ai cung cấp nó. 

 

52. Nếu các con dâng cho Ngài sự trong sạch, đó sẽ là vì lợi ích của chính các con, nếu các con trình 

bày cho Ngài những việc tốt, chúng sẽ là những bộ quần áo sẽ thể hiện tinh thần của các con trước sự 

hiện diện của Thiên Chúa. Nếu các con phạm tội và sau đó các con ăn năn và sửa đổi lỗi lầm của mình, 

sự bình an cho tinh thần và hạnh phúc tồn tại nơi những người thực hành công bình, sẽ là phần 

thưởng của các con. 

 

53. Nếu nhiều lần Ta cho phép các con rót cùng một chén mà các con đã đưa cho anh em của mình, 

đó là bởi vì có một số người chỉ bằng cách này nhận ra sai lầm mà họ đã gây ra và bằng cách trải qua 

thử thách tương tự mà họ đã gây ra cho người khác, họ sẽ nhận thức được nỗi đau mà họ đã kích 

động; điều này sẽ mang lại ánh sáng cho tinh thần của họ và mang lại sự hiểu biết, ăn năn và do đó, 

hoàn thành Luật của Ta. 



 

54. Nhưng nếu các con muốn tránh phải trải qua nỗi đau, hoặc rút cạn chénđắng, các con có thể 

thành công trong việc giải quyết nợ nần bằng sự ăn năn, với những việc làm tốt, với điều kiện là lương 

tâm của các con buộc các con phải làm. Theo cách đó các con sẽ giải quyết một khoản nợ của tình 

yêu, các con sẽ khôi phục lại một danh dự, một cuộc sống hoặc sự bình an; sức khỏe, hạnh phúc hoặc 

bánh mì mà các con có thể đã lấy từ đồng bào của mình. 

 

55. Quan sát sự khác biệt thực tế của công lý của Ta từ { tưởng đó mà các con đã hình thành từ Cha 

của mình. 

 

56. Đừng quên rằng, nếu Ta đến nói với các con rằng, sẽ không có ai trong số các con bị hưmất, điều 

đó cũng đúng! Như đã nói rằng mọi khoản nợ phải được giải quyết và mọi lỗi lầm được xóa khỏi Sách 

Sự Sống. Các con có quyền chọn con đường dẫn đến Ta. 

 

57. Tự do lựa chọn vẫn là của các con. 

 

58. Nếu các con thích luật trả thù của thời cổ đại, như vẫn được thực hiện bởi những con người từ các 

quốc gia tự hào của họ, hãy xem kết quả của nó. 

 

59. Nếu các con muốn biện pháp mà các con đánh giá anh em mình cũng sử dụng để chống lại mình, 

thậm chí đừng chờ đợi sự xâm nhập của các con vào sự tồn tại khác để nhận công lý của Ta, vì ở đây 

khi các con ít mong đợi nhất, các con sẽ thấy mình gặp khó khăn tương tự, trong đó các conđã đặt 

đồng bào của mình; nhưng nếu các con muốn một Luật cao hơn đến giúp đỡ các con, không chỉ giúp 

các con thoát khỏi đau khổ, đó là điều các con sợ nhất, mà còn truyền cảm hứng cho các con những 

suy nghĩ cao cả và tình cảm tốt đẹp; cầu nguyện, gọi đếnTa và tiến lên trên con đường của mình để 

đấu tranh để trở nên tốt hơn mỗi lần, để mạnh mẽ hơn trong các thử nghiệm của mình, hay nói ngắn 

gọn là giải quyết tình yêu với món nợ mà các con có với Cha và với đồng bào. 

 

60. Tiếng gọi của tình yêu mà các con nghe thấy từ đôi môi của những giảng viên này, là tiền đề cho 

những sự kiện vĩ đại cho nhân loại. Những thông điệp này là những tia sáng của trí tuệ mà trong 

tương lai sẽ được thể hiện cho con người. Đó là khởi đầu của sự thức tỉnh của tất cả các linh hồn. Đó 

là sự chuẩn bị cho Kỷ Nguyên của Tâm Linh, thời gian mà các con sẽ được cứu chuộc trong tình yêu 

của Cha trên trời.  

 

Bình An của Cha ở cùngcác con! 

 

 

BTL V1 - 17/366 - Cuốn Sách về Sự Sống Thật - Những Giáo Huấn của Chúa Giêsu 

 

Đức Chúa phán: 

 



1. Ôi!Dân yêu dấu của Ta: đây là một thông điệp nữa từ ThầyChí Thánh, mà sẽ cho phép các con đưa 

ra một bước tiến tới sự hiểu biết về những giáo huấn của Ta; vì các con không phải bị giam giữ trên 

con đường tiến bộ vềtâm linh. 

 

2. Tađã không đến để khuyến khích những thói quen trong các con đứng yên hoặc thụt lùi, Ta luôn 

hướng dẫn các con theo con đường của sự tiến hóa. 

 

3. Lời của Ta mang đến cho các con nhiều loại trái cây khác nhau, tất cả đều mang hương vị tâm linh 

tuyệt vời. 

 

4. Với đôi môi của mình, các con đã tuyên bố: "Vinh Quang Thiên Chúa ở nơi Cao Nhất", nhưng khi 

nào các con đã tôn vinh Ngài bằng những việc làm của mình? Các con đã thần tượng chính mình và đã 

tôn vinh thần tượng của mình, nhưng Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa của các con, thì khi nào? Chúa Giêsu 

đã là Đấng với cuộc đời của Ngài đã tôn vinh Cha của Ngài và chính Ngài là Người mà các con nên bắt 

chước. 

 

5. Các con cũng đã tuyên bố: "Bình an dưới thế cho người có thiện chí" và sự thật Ta nói với các con 

rằng, ngay cả với những kẻ xấu Ta cũng sẽ ban cho được bình an; nhưng các con nói với Ta: Khi nào 

các conđược ban cho hòa bình? Trong nhiều thế kỷ, các con đã lặp lại những lời của câu thánh vịnh 

đó, mà mọi người đã nhận được Thầy của họ ở Giêrusalem và điều duy nhất mà nhân loại đã làm kể 

từ đó là: lặp lại những lời đó, vì trong hành động của họ, họ đã làm mọi thứ ngược lại . 

 

6. Đọc những cụm từ đó nếu các con muốn, nhưng hiểu rằng, cả những từ đó và những từ khác sẽ 

không có bất kz đức tính nào, nếu các con không cảm thấy chúng trong lòngmình; khi các con cảm 

thấy chúng hãy  biểu lộ chúng, với những việc tốt cho anh em của mình, với sự dịu dàng và khiêm 

nhường, và rồi Ta sẽ đáp lại bằng tình yêu vô hạn của Ta, làm cho tinh thần của các con rung động với 

ân sủng vô tận của sự bình an của Ta. 

 

7. Theo cách đó, hôm nay Ta đã đến để nói với các con như là Chúa Thánh Thần. Khác nhau là thời đại 

và do đó, điều khác nhau nên là sự chuẩn bị của con người. 

 

8. Hãy tránh xa mọi lời cầu nguyện bằng lời nói và sự mê tín và đầu phục chính mình cho Ta, là Thầy, 

và là Cha, Người sẽ luôn đón nhận và hiểu các con. 

 

9. Hãy cầu nguyện, nhưng với một tấm lòngđã chuẩn bị, hãy nói với Ta bằng tinh thần của mình, giống 

như các con cảm thấy điều đó vào lúc đó; tiếp cận Ta với suy nghĩ đầy tình yêu của mình, nhưng hãy 

đến gần, nói chuyện với Ta như những môn đệ hoặc là người mới bắt đầu, và Ta sẽ làm cho các con 

cảm nhận được sự khôn ngoan của Ta và tình yêu của Ta. 

 

10. Cầu xinTa với sự khiêm nhường, nhưng không bao giờ yêu cầu các phép lạ hoặc mong đợi để nhận 

được chúng. 

 



11. Phép lạ, theo cách các con hiểu nó, không tồn tại; không có gì mâu thuẫn giữa Thiên Tính và vật 

chất. 

 

12. Các con gán cho Chúa Giêsu nhiều phép lạ và Ta thực sự nói với các con rằng, những việc làm của 

Ngài là tác động tự nhiên của tình yêu, của sức mạnh Thần Thánh đó, mặc dù có trong mỗi tinh thần, 

các con vẫn không biết sử dụng nó, bởi vì các con không muốn biết đức hạnh của tình yêu. 

 

13. Điều gì đã tồn tại trong tất cả các phép lạ mà Chúa Giêsu đã thực hiện, nếu đó không phải là tình 

yêu? 

 

14. Lắng nghe, các môn đệ: Để tình yêu của Thiên Chúa thể hiện với loài người, sự khiêm nhường của 

công cụ là cần thiết, và Chúa Giêsu luôn khiêm nhường, và khi Ngài đã đến để làm gương cho loài 

người, Ngài đã nói với các con về một dịp nào đó,rằng nếu không có thánh ý của Cha trên trời, Ngài 

không thể làm gì. Anh ta người không thấm nhuần sự khiêm nhường của những lời đó, sẽ tin rằng 

Chúa Giêsu là một người bình thường, nhưng sự thật là Ngài đã muốn ban cho các con một bài học 

của sự khiêm nhường. 

 

15. Ngài đã biết rằng sự khiêm nhường, sự hiệp nhất với Chúa Cha, đã làm cho Ngài toàn năng trước 

loài người. 

 

16. Ôi! Bao la và Sự Biến Hình đẹp đẽ mà tình yêu, sự khiêm nhường và trí tuệ mang lại! 

 

17. Bây giờ các con nhận ra tại sao Chúa Giêsu, mặc dù nói rằng Ngài không thể làm được gì nếu 

không có thánh ýcủa Cha, nhưng trong thực tế Ngài có thể làm chủ tất cả, bởi vì Ngài đã vâng lời, vì 

Ngài đã khiêm nhường, vì Ngài đã trở thành tôi tớ của Luật pháp của loài người và bởi vì Ngài biết 

cách yêu. 

 

18. Rồi, hãy nhận ra điều đó, chính các con biết một số đức tính của tình yêu tâm linh, vẫn không cảm 

nhận được và đó là l{ do tại sao các con không thể hiểu lý do mà các con gọi là phép lạ hoặc mầu 

nhiệm, nhưng những việc làm nào có thể được gọi là bởi tình yêu thiêng liêng. 

 

19. Chúa Giêsu đã ban cho các con những giáo huấn nào nếu không phải của tình yêu? Học tập nào, 

phương pháp hay kiến thức bí ẩn nào mà Ngài đã sử dụng để lại cho các con những ví dụ về sức mạnh 

và trí tuệ của Ngài? Chỉ có sự ngọt ngào của tình yêu, với tất cả mọi thứ có thể được thực hiện. 

 

20. Không có gì mâu thuẫn trong Luật của ChúaCha, đơn giản trong trí tuệ và khôn ngoan vì chúng 

đượcthấm vào với tình yêu. 

 

21. Hiểu Thầy, Ngài là CuốnSách của các con. 

 



22. Đứa trẻ Giêsuđãlàm kinh ngạc những người được gọi là tiến sĩ của Luật; Chúa Giêsu Người giảng 

đạo, đã được tiết lộ cho các con những điều Mặc Khải vĩ đại cho mọi thời đại. Chúa Giêsu Đấng Cứu 

Chuộc, đã đóng dấu Lời của Ngài bằng đời sống của Ngài, với sự hy sinh tối cao của Ngài trên thập giá. 

 

23. Rồi bây giờ, ôi, các môn đệ yêu dấu của Ta, nếu các con thực sự mong muốn trở nên vĩ đại và 

mạnh mẽ về tinh thần, tại sao các con không bắt chước Ta trong những việc làm mà Ta đã thực hiện 

qua Chúa Giêsu? Ngài đã nói với các con: "Ta là Đường, là Sự thật và là Sự sống", thể hiện bằng sự 

khiêm nhường và nhu mì, sự vâng phục theothánh ý của Thiên Chúa. Sự khiêm nhường đó là gì mà 

các con nên chứng minh với Ta? 

 

24. Lắng nghe: Thiên Chúa, Đấng Tối Cao, đã tạo ra các con "theo hình ảnh và chân dung 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 của Chúa Cha. 

 

25. Nó làm hài lòng như thế nào đến 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 đã tiến hóa nhất được tạo ra bởi Thiên Chúa 

và các con đang có lỗi nghiêm trọng khi cho rằng Vũ Trụ đã được tạo ra chỉ dành cho các con. Với bao 

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

 

26. Hiểu rằng, thậm chí Trái đất không chỉ được tạo ra cho con người. Trong nấc thang vô tận của sự 

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

 

27. Mục tiêu mà tất cả những gì chứa đựng, là tuyệt vời và hoàn hảo, cũng như tất cả các thiết kế của 

Cha, và như những conngười,các con sẽ không thể hiểu được, thậm chí khi các con muốn. Nhưng 

thực sự Ta nói rằng,các con không phải là sinh vật lớn nhất cũng không phải là nhỏ nhất của Chúa Cha. 

 

28. 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 nhiệm vụ tinh tế trong cõi Vĩnh Hằng. 

 

29. Thậm chí ngày nay các con không nhận thức được tất cả các năng khiếu mà Cha đã ban cho mình, 

nhưng đừng sợ, vì các con sẽ biết chúng sau này. 

 

30. Tình cờ, các con có biết về sự tồn tại của những linh hồn vĩ đại, những người đã được tiềnđịnh để 

trông chừng sự hài hòa của mọi thứ được tạo ra, và luôn được chiếm giữ trong những nhiệm vụ cao 

cả đã bị các con bỏ qua không? Không, đó là l{ do tại sao Ta nói với các con một lần nữa: Tinh thần 

của các con không phải là tiến hóa nhất, chúng chỉ phát triển các thuộc tính mà Thiên Chúa đã ban cho 

chúng trong một hình thức hạn chế. 

 

31. Tuy nhiên, những thuộc tính đó sẽ đủ để hướng dẫn các con vui vẻ lên đỉnh tương ứng với mình 

nếu các con hướng các bước của mình dọc theo con đường thẳng và tỏa sáng mà Luật của Ta đánh 

dấu cho các con. 

 



32. Ta đã đến để giúp các con. Bây giờ là thời gian phục hồi; được thức tỉnh và phát sinh. 

 

33. Các con đã phạm tội, đã ngoại tình, đã xúc phạm, và bây giờ các con thấy mình trước sự thật của 

Lời Ta, chỉ ra lỗi của các con, các con quên đi lỗi lầm của mình và tin rằng Chúa của mình là bất công 

khi Ngài nói với các con về các thử thách và sựbồi thường. 

 

34. Các con đã bao bọc mình trong bóng tối của sự gian ác và vô minh, ngăn cản tinh thần của mình 

đểnhìn thấy bình minh của Kỷ Nguyên thứ ba, và khi Tađã đến để nâng đỡ các con bằng ánh sáng của 

Lời Ta, để các con có thể thấy được sự sáng ngời của bình minh mới, các con không muốn thức dậy 

khỏi sự thờ ơ của mình và đôi khi các con nảy sinh sự bất mãn. Nhiều người là những người thích ngủ 

trong sự thiếu hiểu biết của họ mà không muốn thức tỉnh với sự thật tối cao. Họ thích thung lũng 

nước mắt, sâu bệnh, đói khát; họ muốn kéo dài thời gian dài của các thế kỷ, trong đó,nết xấu, và sự 

cay đắng đã là sự khích lệ duy nhất của họ; họ thích tất cả những điều này hơn với lời kêu gọi dễ chịu 

mà tình yêu của Ta ra lệnh thông qua lương tâm của họ. 

 

35. Các con lắng nghe Ta như thể Ta ở rất xa, mở mắt ra với sự lười biếng; nhưng không thể hiểu ý 

nghĩa của thông điệp thiêng liêng, bởi vì tâm trí của các con đã bị thấm nhuần với chủ nghĩa duy vật, 

các con thích sống trong tội lỗi. Ngay lúc đó các con quên Ta, các con quay lưng lại với Ta, các con chỉ 

muốn tiếp tục trong sự thờ ơ, sự đau khổ. Nhưng Ta nói với các con rằng, nếu các con thích sống 

trong vực thẳm của chủ nghĩa duy vật và sự thiếu hiểu biết, nếu các con chỉ muốn thu thập hương vị 

của những thú vui phù phiếm và những đam mê thấp hèn, thì ít nhất đừng đổ lỗi cho Thiên Chúa vì 

những phiền não của mình. 

 

36. Nếu các con không có phẩm giá để có thể yêu đồng bào của mình như Cha của các con yêu các 

con, ít nhất hãy có can đảm và cam chịu để gánh chịu hậu quả từ những lỗi lầm của mình. Nếu các con 

thích hòa bình giả tạo cũng như các cuộc chiến tranh tàn khốc, đừng nói rằng ThiênChúa muốn điều 

đó, các con cũng không nên kêu xin Cha xin lòng từ bi của Ngài khi các con cảm thấy mình bị kẻ thù chi 

phối để Ngài có thể đến và làm cho các con chiến thắng , trong đó chỉ có sự phù phiếm của các con sẽ 

được tâng bốc và sự ngoan cố của các con được khuyến khích, điều này không nằm trong Luật của Ta 

để cung cấp cho các con. 

 

37. Nếu giữa tiếng cười, sự thích thú và sự phù phiếm, con người quên và thậm chí từ chối Ta, tại sao 

họ lại sợ hãi và run sợ khi họ gặt hái những giọt nước mắt làm khổ tinh thần và thể xác của họ? Sau 

đó, họ báng bổ, nói rằng ThiênChúa không tồn tại. 

 

38. Con người táo bạo với tội lỗi, và quyết tâm đi chệch khỏi con đường của Luật của Ta; nhưng Ta 

bảo đảm với các con rằng, anh ta rất hèn nhát khi liên quan đến việc bồi thường và thanh toán các 

khoản nợ của mình. Tuy nhiên, Ta củng cố các con trong sự hèn nhát của mình, Ta bảo vệ các con 

trong những điểm yếu của mình, Ta đánh thức các con khỏi sự thờ ơ của mình, Ta lau khô nước mắt 

của các con và Tabancho các con cơ hội mới để các con có thể lấy lại ánh sáng đã mất và tìm lại con 

đường đã bị lãng quên của Luật Ta. 

 



39. Ta đã đến để mang đến cho các con như trong Kỷ Nguyên thứ hai, bánh và rượu của sự sống, cũng 

giống như tinh thần đối với cơ thể, để các con có thể sống hòa hợp với mọi thứ do Cha các conđã tạo 

ra. 

 

40. Trong những con đường của Ta, các đức tính đang nở rộ, mặt khác của các con được bao phủ bởi 

gai, cạm bẫy và sựcay đắng. 

 

41. Anh ta người nói rằng, con đường của Chúa đầy chông gai, không biết anh ta nói gì, vì Ta chưa tạo 

ra nỗi đau cho bất kz đứa con nào của Ta; nhưng những người đã rút khỏi con đường ánh sáng và hòa 

bình, một khi họ trở lại nó phải gánh chịu hậu quả từ lỗi lầm của họ. 

 

42. Tại sao các con uống chén đắng đó? Tại sao các con quên mất huấn lịnh của Chúa, cũng như 

nhiệm vụ mà Tađã giao phó cho các con? Bởi vì các con đã thay thế Luật của Tađã ban cho các con và 

ở đó các con có kết quả của kiến thức vô ích của mình: sựcay đắng, chiến tranh, sự cuồng tín, thất 

vọng và sựdối trá cản trở và làm các con tuyệt vọng. Và điều đau đớn nhất đối với conngười là vật 

chất, đối với người chịu khuất phục mọi thứ theo cách hiểu của mình và tuân theo quy luật vật chất 

của thế giới này, là sau sự tồn tại này, anh ta vẫn sẽ thấy mình mang gánh nặng của những lỗi lầm và 

khuynh hướng của mình . Sau đó, sự đau khổ về tinh thần của các con sẽ lớn hơn nhiều. 

 

43. Thoát khỏi gánh nặng tội lỗi của mình, tuân thủ Luật của Ta và đến nhanh chóng. Hãy cầu xin sự 

tha thứ của tất cả những người mà các con đã xúc phạm và để phần còn lại cho Ta, vì thời gian của các 

con sẽ ngắn ngủi để yêu nếu các con thực sự quyết định làm điều đó. 

 

44. Một lần nữa Ta nói với các con rằng,Ta không để lại chông gai hay nỗi đau dọc đường. Qua Chúa 

Giêsu, Ta đã dạy các con cách rút khỏi mọi yếu đuối để thể hiện tình yêu của Ta và sức mạnh của nó, 

và để dạy cho các con niềm vui thực sự được tìm thấy trong tinh thần với sự khiêm nhường thực sự. 

Và với Lời từ biệt của Ta và lời hứa của Ta cho những lần này, Ta đã ban cho các con sự bình an, ánh 

sáng hy vọng và mong muốn sự trở lại của Ta. Nhưng các con không muốn hiểu điều đó và các con 

tiếp tục đóng đinh Ta, để Ta sẽ tiếp tục tha thứ cho các con vô thời hạn. Nhưng các con phải hiểu rằng 

sự tha thứ của Ta sẽ không ngăn được hậu quả của lỗi lầm của các con, vì lỗi là của các con chứ không 

phải của Ta. Sự tha thứ của Ta sẽ khuyến khích các con và an ủi các con vì cuối cùng các con sẽ đến với 

Ta và Ta sẽ chào đón các con với tình yêu như mọi khi; nhưng khi nàocác con không còn tìm kiếm 

Tadọc theo những con đường chính nghĩa, tình yêu và hòa bình, các con cũng biết rõ và không được 

quên: tác hại mà các con làm hoặc có { định để gây ra, các con sẽ nhận được gấp trăm lần. 

 

45. Các con đang gặt hái mùa gặt của chủ nghĩa duy vật của mình, và mặc dù các con muốn Ta chấp 

nhận những việc làm của các con, các con đã sai, vì Ta bất biến trong Luật của Ta; Ta không tiến hành 

như các con mong muốn, vì như vậy Ta sẽ không còn là "Đường, Sự thật và Sự sống". 

 

46. Ta đã vô hiệu hóa các luật sai lầm của các con để các con sẽ chỉ bị chi phối bởi những luật được 

hình thành bởi giới Luật của Ta và phù hợp với sự khôn ngoan của Ta. Luật của Ta là về tình yêu, và 



tiếp tục từ Thiên Tính của Ta, chúng không thể thay đổi và vĩnh cửu, trong khi của các con là tạm thời 

và đôi khi tàn nhẫn và ích kỷ. 

 

47. Luật của Cha là của tình yêu, của sự tốt lành; nó giống như một giọt nhựa thơm mang lại hy vọng 

và sức mạnh cho tội nhân, vì vậy anh ta có thể chịu trách nhiệm để bồi thường cho lỗi lầm của mình. 

Luật tình yêu của Người Cha luôn mang đến một cơ hội hào phóng cho kẻ vi phạm Luật để tự tái sinh, 

trong khi luật pháp của các con thì ngược lại, làm nhục và trừng phạt kẻ làm điều sai trái, và nhiều lần 

là những kẻ vô tội, yếu đuối. Trong công lý của các con có sự cứng rắn, báo thù và thiếu lòng thương 

xót. Luật của Chúa Kitô là sự thuyết phục nhẹ nhàng, công lý vô hạn và sự ngay thẳng tối cao. Chính 

các con là thẩm phán của mình, mặt khác Ta là người bảo vệ không mệt mỏi của các con; nhưng điều 

cần thiết là các con phải biết rằng, có hai cách để chuộc lỗi cho hành vi phạm tội của mình: một là 

thông qua tình yêu, và cách khác là qua nỗi đau. 

 

48. Các con tự chọn, vì các con vẫn thích món quà của sự tự do ý chí. 

 

49. Các con có muốn chấm dứt đau khổ không, ôi, nhân loại? Yêu thương và làm điều tốt trên con 

đường của mình, xây dựng lại cuộc sống của mình. Các con có muốn trở nên vĩ đại, được hạnh phúc 

không? Yêu nhiều, luôn yêu. Các con có muốn khóc không? Các con có muốn cay đắng vượt qua 

mìnhkhông? Các con có muốn chiến tranh và sự hoang tàn không? Tiếp tục giống như các con đang 

sống, cho phép lòng tự cao tự đại, đạo đức giả, sựphù phiếm, thờ ngẫu tượng và chủ nghĩa duy vật để 

chiếm lấy cuộc sống của mình. 

 

50. Các con có thể nhìn thấy rõ ràng sự hỗn loạn giữa con người, do đó các con sẽ không tiếp tục đưa 

ra Luật theo ý thích của mình. 

 

51. Ta muốn các môn đệ và người mới bắt đầu Giáo Lý của Ta, mang trong mình sự cao thượng và sự 

sáng suốt trong sự hiểu biết của họ, vì như vậy họ sẽ có khả năng học hỏi từ Ta và sau đó dạy cho 

nhân loại. 

 

52. Lần này Ta không đến để nâng dậykẻ chết, như Ta đã làm với Lazarô trong Kỷ Nguyên thứ hai, 

hôm nay ánh sáng của Ta đến để nâng đỡ những linh hồn là những người thuộc về Ta. Và những 

người này sẽ nảy sinh với sự thật của Lời Ta đến một sự sống vĩnh cửu, bởi vì tinh thần của các con là 

Lazarô mà ngày nay các con mang trong mình và Ta sẽ hồi sinh và chữa lành. 

 

53. Bây giờ các con biết rằng công lý Thánh Thiêng là của tình yêu, không phải là hình phạt như của 

các con. Điều gì sẽ trở thành của các con nếu Ta sử dụng luật của riêng các con để phán xét các con, 

trước khi Ta xuất hiện và lập luận sai không có giá trị? Nếu Tađã phán xét các con theo sự xấu xa của 

các con, và sử dụng luật lệ khắc nghiệt khủng khiếp của riêng các con, điều gì sẽ trở thành của các 

con? Sau đó, các con chắc chắn sẽ được biện minh trong việc yêu cầu Ta khoan hồng. Tuy nhiên, các 

con không nên sợ hãi vì tình yêu của Ta không bao giờ khô héo, thay đổi hay qua đi; mặt khác, các 

condựa trên đó, các con chết và được tái sinh, các con khởi hành và sau đó trở về và do đó các 



conđang trên cuộc hành trình, cho đến ngày các con sẽ nhận ra Cha của mình và tuân theo Luật Thánh 

Thiêng của Ngài. 

 

54. Các con đang tạm thời ở đây, nhưng Ta là vĩnh cửu; các con khóc lóc vì các con đi chệch khỏi con 

đường mà Luật của Ta chỉ ra, trong khi Ta không thể thay đổi. 

 

55. Lau khô nước mắt; đẩy nhanh sự thức tỉnh và phát sinh. Cảm thấy sự hiện diện của Ta trong các 

con; điều cần thiết là các con tiếp cận với Ta, vì các con vẫn chưa nhận ra Ta, dân của Ta. 

 

56. Các con không nhận thức được phần thưởng thuộc về kẻ thực sự ăn năn và trở về với Ta, và các 

conlàm lơ rằng, không cần thiết phải chờ đợi cho sự bước vào cõi tâm linh của mình, để cho các con 

nhận được phần thưởng là tình yêu của Thiên Chúa ban cho các con. 

 

57. Điều cần thiết là Ta đến để nói chuyện với các con như vậy, vì con người đã trở nên bối rối với 

kiến thức có được của họ trong những cuốn sách mà họ đã nghiên cứu; mặt khác, họ không muốn 

nghe tiếng nói của lương tâm họ, tiếng nói của kiến thức tâm linh của họ mời họ tiến về phía ánh sáng 

Thiêng Liêng mà tất cả trí tuệ bắt nguồn. 

 

58. Ta nói với các con: Nghiên cứu hữu ích là tốt và khoa học cũng tốt; nhưng trên hết là tình yêu. 

Tình yêu sẽ cho các con nguồn cảm hứng để làm cho trang nghiêm và tăng cường khoa học của mình, 

vì các con phải hiểu rằng tất cả kiến thức của các con chỉ là một thông điệp mà tình yêu của Ta dành 

cho các con. 

 

59. Hỏi những người thông thái và nếu họ chân thành, họ sẽ nói với các con rằng họ đã cầu xin Thiên 

Chúa truyền cảm hứng. Và Ta sẽ cho họ nhiều cảm hứng hơn, nếu họ yêu cầu điều đó với tình yêu lớn 

hơn dành cho anh em của họ và ít phù phiếm hơn cho chính họ. 

 

60. Thực sự Ta nói với các con rằng, tất cả kiến thức thực sự mà các con đã tích lũy, đều xuất phát từ 

Ta, tất cả những gì thuần túy và được nâng cao Ta sẽ sử dụng trong giai đoạn này vì lợi ích của các 

con, vì Ta đã trao nó cho các con cho mục đích đó. Nhưng các con phải cẩn thận, mọi người trên Trái 

đất, vì nếu các con tiếp tục sử dụng những bài học thiêng liêng của Ta để khiêu khích các yếu tố, nếu 

các con áp dụng kiến thức hạn chế mà các con có đối với sự bất chính, các con sẽ nhận được khi các 

con ít mong đợi nhất, sự đau đớn và sự công thẳng đáp lại. Các con kích động gió, lửa, đất, nước và 

tất cả các lực và các con nhận thức rõ vụthu hoạch của mình sẽ là gì nếu các con không điều chỉnh kịp 

thời các hoạt động của mình, để ngăn chặn các yếu tố không được giải phóng vì sự ngu ngốc của 

mình. Ta cảnh báo các con rằng,các con đang đạt đến giới hạn mà công lý của Ta cho phép, theo ý chí 

tự do của mình, các con đang khiêu khích thiên nhiên rất nhiều. Và vì các con giống như những đứa 

trẻ cảm thấy mình vượt trội, Lời này đến như một lời cảnh báo về sự nguy hiểm mà các con tìm thấy 

chính mình. 

 

61. Và Lời này nói: Ôi, các con, hãy làm dịu trái tim, yêu thương anh em và mọi thứ được tạo ra. Tìm 

kiếm sự hòa giải và hòa bình giữa tất cả. Nếu các con không muốn những thảm họa mà chính mình 



đang tu luyện để tiêu diệt chính mình, hãy sửa đổi kịp thời, Ôi! Những đứa con rất yêu quý của Ta, 

làm dịu chúng bằng tình yêu của mình, biến chúng thành hòa bình. Ôi, nhân loại, nếu các con lắng 

nghe Ta, các consẽ khôngphải chịu bao nhiêu đau khổ, và Ta đã biến đổi thế giới của các con mà 

không cần đến sự đau khổ của các con! Ta sẽ cho các con sự khởi đầu của phần thưởng của mình 

trong cuộc sống này, Ta sẽ cho các con sự bình yên và yên tĩnh. Hãy quyết định để làm điều đó, Ôi, 

con cái của Ta, đó là l{ do tại sao Ta đã truyền Lời của Ta cho các con trong thời gian này, để cứu các 

con khỏi vực thẳm. 

 

62. Gửi đến những người đang lắng nghe Ta, hãy giữ lại trong tâm hồn những gì các con cần và dạy 

cho những người anh em còn lại của mình. Những gì dành cho một người là dành cho tất cả, do đó, 

không một con chiên nào của Ta sẽ thiếu sự nuôi dưỡng tinh thần. 

 

63. Ta muốn các con được đoàn kết, để Ta có thể thưởng cho sự hòa thuận của các con rót lợi ích của 

Ta và ân sủng của Ta cho mọi người. Cho đến bây giờ Ta đã thấy các con tập hợp trong những khoảnh 

khắc ngắn ngủi, trong khi các con cố gắng nâng sự thờ phượng của mình lên Thiên Tính của Ta. Hãy tin 

rằng thông qua sự thống nhất của tình yêu, các con sẽ có thể thực hiện những việc kz diệu, nhưng sự 

thật Ta nói rằng, vẫn còn thời gian để làm việc để xây dựng lại những gì các con đã phá hủy. 

 

64. Các con đã phạm tội và đã xúc phạm Ta rất nhiều, nhưng Ta yêu các con, và tình yêu của Ta lớn 

hơn tất cả lỗi lầm của các con. 

 

65. Nếu các con tìm kiếm Ta với tư cách là vị Thẩm Phán, thì sự phán xét của Ta là không thể ngăn cản 

được; nếu các con tìm kiếm Tanhư là Thầy, sự khôn ngoan của Ta là vô hạn; nếu các con tìm kiếm Ta 

như là Cha, Talà sự dịu dàng yêu thương nhất; nhưng thật ra Ta nói với các con rằng,Ta còn hơn thế 

nữa, vì Ta không có sự khởi đầu hay sựkết thúc! 

 

Bình An của Cha ở cùngcác con! 

 

 

BTL V1 - 18/366 - Cuốn Sách về Sự Sống Thật - Những Giáo Huấn của Chúa Giêsu 

 

Đức Chúa phán: 

 

1. Đúng như đã được thông báo, các con đã thấy biểu hiện mới của Tađược nhận ra ngày hôm nay: Ta 

đã đến trong Thần Khí và được bao quanh bởi các thiên thần và các linh hồn ánh sáng. 

 

2. Những người không biết những lời tiên tri đó, nghi ngờ sự hiện diện của Ta, nhưng Ta cũng thấy 

trong số những người đã xem xét Kinh Thánh, những người không tin vào biểu hiện của Ta, bởi vì 

những diễn giải của họ hầu như luôn luôn sai lầm. 

 



3. Những người cho lời tiên tri có { nghĩa vật chất, đối với họ sẽ phải xảy ra những gì đã xảy ra với 

người Do Thái, những người mong đợi trong Đấng Mê-si-a đã được hứa với một vị Vua trần thế mạnh 

mẽ, và khi họ đã thấy Ta khiêm nhường và nhu mì, họ đã không tin vào Ta mặc dù những việc làm mà 

Ta đã thực hiện trước mắt họ. 

 

4. Những người đã cảm thấy sự hiện diện của Ta, những người đã yêu mến Ta và đã theo Ta, là những 

người đơn sơtrong lòng, sự hiền lành của tinh thần, những người có đầu óc trong sạch, những người 

chịu đựng đói khát tình yêu, công l{ và sự thật. 

 

5. Đối với những người nghiên cứu Kinh Thánh trong thời gian qua, Ta nói rằng chỉ với tâm linh trong 

cuộc sống của họ, họ mới có thể tìm thấy sự thật tồn tại trong ngôn ngữ đó. 

 

6. Ta sẽ giúp những người phân tích và giảng dạy sự thật, nhưng bất cứ ai có sự nhầm lẫn về đôi môi 

xuất hiện, Ta sẽ dừng lại trong hướng đi của anh ta cho đến khi anh ta sửa chữa lỗi của mình. 

 

7. Trái lại, những người có trái tim trong sạch đã gieo hạt giống ánh sáng của Ta, giải thích Lời Thánh 

và làm rõ sự dạy dỗđã bị che giấu, Ta sẽ gửi họ đến những vùng đất khác và đến các quốc gia để 

truyền bá Giáo Lý tình yêu của Ta. 

 

8. Những người truyền bá thực sự sẽ là âm thanh của trái tim, khiêm tốn trong tinh thần, và do đó, họ 

sẽ có thể nhận được thông điệp mới của Ta với niềm vui và niềm tin. 

 

9. Phúc cho những ai nhận được Ta trong lòng và tin vào Lời của Ta, vì họ sẽ thấy Ta trong đám mây 

trên trời được bao quanh bởi những người theo tâm linh của Ta, và mặc dù Ta sẽ không chạm vào đất 

như trong Kỷ Nguyên thứ hai, họ sẽ cảm thấy sự hiện diện thiêng liêng của Ta; sau đó họ sẽ kết hợp 

thông điệp mới này với thông điệp đã chưa được hoàn chỉnh, vì nóđã vẫn còn cho Tađể thêm những 

điều Mặc Khải của Tanhư là Chúa Thánh Thần. 

 

10. Ôi! Các môn đệ của Ta: Tâm linh hóa bản thân để các con có thể thâm nhập vào { nghĩa thực sự 

của Lời Ta, vì vậy khi các con tìm thấy chính mình với những người anh em chỉ biết những mặc khải 

của Tacủa Kỷ Nguyên thứ hai, các con sẽ trùng khớp với những diễn giải của mình, và bắt đầu tâm linh 

thống nhất nhân loại. 

 

11. Nhiều lần các con dạy các khái niệm sai lầm thông qua việc thiếu nghiên cứu và thâm nhập tâm 

linh, đó là l{ do tại sao Ta khuyên các con nên dành hết tâm trí cho việc giảng dạy của Ta, để các con 

không thực hiện những hành động mà trước đó các conđã có thể tin là công bình, nhưng trước mặt 

Chúa Cha chúng không hoàn hảo. 

 

12. Nhận ra rằng, những người chịu trách nhiệm cho nhân loại để hiểu rõ ràng với lòng bác ái { nghĩa 

tâm linh của những giáo huấn hiện tại và quá khứ của Ta, là tất cả các con cảm thấy trong tinh thần 

của mình sự khao khát kiến thức, những người đã thâm nhập vào các kênh nghiên cứu, suy ngẫm và 



phân tích . Ta không thể nói như vậy cho những người chỉ sống theo nghi thức, nghi lễ và thờ phượng 

vật chất, họ hài lòng với bề ngoài, vì họ chưa biết hương vị của trái cây. 

 

13. Khi các môn đệ của Ta băng qua các con đường của thế giới, đó sẽ là khởi đầu cho sự thức tỉnh 

tâm linh của các tôn giáo và các giáo phái, vốn đã bị bế tắc trong một thời gian dài. 

 

14. Thường thì Ta nhắc lại: hãy cảnh giác và cầu nguyện, nhưng Ta không muốn các con chỉ tạo thói 

quen cho lời khuyên nhẹ nhàng này, mà là nghiên cứu nó và áp dụng nó vào thực hành. 

 

15. Ta bảo các con hãy cầu nguyện, vì người không cầu nguyện sẽ đưa ra những suy nghĩ thừa thãi, 

vật chất và đôi khi không có căn cứ, trong đó anh ta vô thức khuyến khích các cuộc chiến tranh phá 

hoại; mặt khác khi các con cầu nguyện, { nghĩ của các con như thể là một thanh kiếm ánh sáng, phá 

hủy bức màn bóng tối và sự ràng buộc của sự cám dỗ đang làm nô lệ cho nhiều linh hồn, nó lấp đầy 

môi trường bằng tâm linh và chống lại các thế lực sự dữ. 

 

16. Đừng suy yếu trước cuộc đấu tranh cũng như tuyệt vọng nếu các con vẫn không thấy bất kz kết 

quả nào từ lao động của mình. Nhận ra rằng nhiệm vụ của các con là làm việc đến cùng; và chỉ có như 

vậy các con mới hoàn thành một phần tối thiểu của Công Việc tái sinh và tâm linh này giữa các anh em 

của mình. 

 

17. Ngày mai các con sẽ rời khỏi vị trí của mình và những người khác sẽ đến thay thế các con, diễn giải 

Công Việc của Ta tốt hơn và theo cách này từ thế hệ này sang thế hệ khác Luật của Ta sẽ được thực 

hiện. 

 

18. Cuối cùng, tất cả các nhánh sẽ là một với cây, tất cả các quốc gia sẽ hợp nhất thành một dân tộc, 

và hòa bình sẽ ngự trị trên Trái đất. 

 

19. Hãy cầu nguyện, ôi, các môn đệ và hoàn thiện bản thân bằng lời cầu nguyện của mình để tiếng nói 

của các con không chỉ được Ta nghe mà còn tìm thấy tiếng vang trong lòng anh em mình. 

 

20. Trong thực tế, Ta nói rằng nếu những người này, ngoài việc hiểu được vận mệnh của họ, đang 

tuân thủ sứ mệnh của họ, họ sẽ đạt được ân sủng cho cả nhân loại bằng những lời cầu nguyện của họ. 

Nhưng các con vẫn thiếu lòng bác ái, để cảm nhận đồng bào của mình như những người anh em thực 

sự; mặc dù vậy, các con thực sự cần phải quên đi sự khác biệt của chủng tộc, ngôn ngữ và tín ngưỡng 

và bên cạnh đó, xóa khỏi lòng mình tất cả dấu vết của sự thù hận và oán giận đối với tất cả những 

người đã xúc phạm mình. 

 

21. Khi các con có thể nâng cao cảm xúc của mình lên trên tất cả những đau khổ của con người, lời 

thỉnh cầu nhạy cảm và chân thành nhất có lợi cho anh em sẽ tuôn ra từ trái tim các con; và sự rung 

động của tình yêu, những tình cảm thuần khiết đó, sẽ là những thanh kiếm mạnh nhất sẽ phá hủy 

trong trận chiến của họ trong bóng tối mà cuộc chiến và những đam mê của con người đã và đang tạo 

ra. 



 

22. Nỗi đau đã chuẩn bị cho các con, qua những thử thách các con đã tự thanh lọc và đó là l{ do tại 

sao các con được chọn để theo dõi tất cả những người phải chịu một hình thức nô lệ hoặc cho những 

người lang thang trong cuộc sống rút cạn chén đắng của họ. 

 

23. Hãy theo dõi,Ôi, dân của Ta, giống như những con chim đang báo hiệu một bình minh mới, đánh 

thức những người vẫn còn ngủ, và là người đầu tiên nhận được ánh sáng. Phúc cho các con luôn luôn 

khi các con tìm kiếm trong TaĐấng An ủi đã được hứa ban. 

 

24. Trong con người có hai thế lực luôn luôn đấu tranh: bản chất con người của anh ta, đó là tạm thời, 

và bản chất tâm linh của anh ta là vĩnh cửu; rằng sự tồn tại vĩnh cửu nhận thức rõ rằng thời gian rất 

dài sẽ trôi qua để anh ta có thể đạt đến sự hoàn hảo về tâm linh; anh ta dự đoán rằng mình sẽ có 

nhiều sự tồn tại và trong đó anh ta sẽ trải qua nhiều thử thách, trước khi có được hạnh phúc thực sự 

của mình. Linh hồn thấy trước rằng sau những giọt nước mắt, nỗi đau và trải qua nhiều lần qua cái 

chết thể xác, anh sẽ đạt đến đỉnh cao mà anh ta luôn tìm kiếm trong sự khao khát hoàn hảo. Mặt 

khác, xác thịt, yếu đuối và nhỏ bé đó, khóc lóc, nổi loạn và đôi khi từ chối tuân theo các mệnh lệnh 

của tinh thần, và chỉ khi sau sự tiến hóa, mới mạnh mẽ và có kinh nghiệm trong cuộc đấu tranh với 

xác thịt và môi trường xung quanh, là nó có thể thống trị xác thịt và thể hiện qua nó. 

 

25. Tinh thần làm cho chính nó cảm thấy thông qua các biểu hiện của con người, nhưng nó không bao 

giờ sử dụng bạo lực để khuất phục xác thịt. Tinh thần muốn xác thịt hợp nhất với kiến thức đầy đủ với 

ý chí của nó; nó muốn một sự vâng lời sẽ biểu lộ sự nhu mì. 

 

26. Mặc dù lỗi của một số người vẫn cố chấp trong sự nổi loạn của họ, vẫn cảm thấy rằng xác thịt nhạy 

cảm và thất thường, họ muốn có một ngai vàng cho nó, và nếu Ta không làm hài lòng họ trong mọi 

thứ họ mong muốn, đó là vì có một sinh vật khác trong con cái của Ta, những người rung động với sự 

thuần khiết và tình yêu lớn hơn, người khao khát một cuộc sống cao hơn; trong đó tồn tại tư tưởng 

tâm linh phản ánh Thiên Tính. Mặt khác, tâm trí của các con chỉ phản ánh suy nghĩ của con người. 

 

27. Cuộc hành hương lâu dàicủa tinh thần, mở rộng con đường của anh ta, nhiều và khá thay đổi sự 

tồn tại của anh ta, và những thử thách của anh ta khác nhau ở mọi thời điểm, nhưng trong khi anh ta 

tuân thủ chúng, anh ta nâng cao, thanh lọc và hoàn thiện bản thân. Trong lối đi qua cuộc đời của 

mình, anh ta để lại một vệt sáng, đó là l{ do tại sao nhiều lần ý thích của xác thịt không liên quan đến 

tinh thần, vì anh ta biết rằng chúng là tạm thời, và anh ta sẽ không bị giam giữ trong cuộc hành trình 

của mình sự cố mà anh ta coi là không đáng kể. 

 

28. Trong giây lát, anh ta chú { đến những điểm yếu của cơ thể, nhưng anh ta biết rằng anh ta không 

thể yêu rất nhiều thứ tồn tại trong thời gian ngắn và sẽ sớm biến mất vào mặt bên trong Trái đất. 

 

29. Mong muốn và tham vọng của các con là gì để tôn thờ xác thịt và đặt nó lên ngai vàng của những 

điều phù phiếm? Cho dù nó kéo dài bao nhiêu, nó rất ít so với sự sống vĩnh cửu của tinh thần. 

 



30. Các con cần tuân theo phần cao nhất của bản thể mình, đó là tinh thần sống trong mỗi người các 

con, để cho phép nó thể hiện rõ ràng và hướng dẫn các bước của nó hướng tới mục đích mà nó được 

tạo ra. 

 

31. Nói với Ta: Các con là ai? Các con là gì Các con tin mình là ai? Các con cảm thấy mình là gì? Các con 

có phải là xác thịt rơi xuống một ngôi mộ, hay tinh thần tự nâng mình về cõi vĩnh hằng, hướng về 

cõivô tận? 

 

32. Thực sự Ta nói rằng, trong tất cả sự tồn tại của mình, các con đang nhầm lẫn giữa cảm giác, sự cần 

thiết, lo lắng và khát vọng của mình, mà không biết cái nào liên quan đến tinh thần và cái gì liên quan 

đến xác thịt. 

 

33. Linh hồn thực sự biết vận mệnh của mình, truyền sự rung động của mình đến cơ thể mà anh ta 

hoạt hình để giúp đỡ nó và tham gia vào nhiệm vụ của mình; Nhưng khi ngay lập tức rời khỏi cơ thể 

trên Trái đất, anh ta không cảm thấy buồn, vì anh ta biết đó là luật pháp, anh ta cũng không quan tâm 

đến việc cơ thể mình chết như thế nào, vì bệnh tật, tuổi già hay bị hủy diệt. Anh ta biết rằng nhiệm vụ 

của mình là trên hết mọi thứ khác. 

 

34. Các con có biết các tông đồ của Ta đã chết như thế nào trong Kỷ Nguyên thứ hai không? Sự kết 

thúc của Phêrô và tất cả những người đã mang Ta trong lòng họ là gì?Phêrôđã chết trên cây thập tự 

giá và ông ta đã nói rằng ông không xứng đáng để chết như Ta, vì vậy ông ta đã yêu cầu được chết với 

cái đầu ngược xuống. Và ai đã ảnh hưởng đến Phêrô và đã ban cho ông ta sức mạnh, sự vững chắc và 

thanh thản để chịu đựng sự tử đạo của ông ta? Đó là con người thật của ông ta, tinh thần của ông ta 

là con trai của Thiên Chúa và có thể chi phối sự yếu đuối của xác thịt. Trong khoảnh khắc tối cao, ông 

ta đã biểu lộ sự thanh thản, yên tĩnh, giống như Thầy của mình khi Ngài đã kêu lên từ thập giá: "Nó đã 

hoàn tất". 

 

35. Nếu các con phân tích những ví dụ đó, các con sẽ có lòng tin,chắc rằng con người có tinh thần hơn 

xác thịt và khi người sau được tâm linh hóa, nó phải phục tùng những mệnh lệnh tối cao của Luật của 

Ta. 

 

36. Đối với những người đạt được độ cao tâm linh đó, cánh cửa Vương Quốc của Ta mở và họ sẽ đạt 

được nó mà không có một tiếng than ôi!, Không phàn nàn. 

 

37. Với sự vâng phục đó, với sự cam chịu và yêu thương đó, các môn đệ đã đạt đến sự hiện diện của 

Chúa Cha. Còn các con, khi nào các con sẽ tuân theo tiếng gọi của tinh thần? Các con sợ đau, và tất cả 

những gì chạm vào da thịt, bởi vì các con không hoàn toàn ý thức về sự thật, vì nếu là như vậy, ai sẽ 

ngăn các con nói và thể hiện sự thật ngay cả khi các con bị đe dọa với cái chết? 

 

38. Các con có biết tại sao Gioan Tẩy Giảđã bị chặt đầu không? Vì đã nói lên sự thật, vì đã cống hiến 

cho công l{ và đã chỉ ra lỗi lầm của những người tự xưng là vua trên thế giới và họ đang ngồi trong 

ngai vàng của sự tham nhũng. Nhưng nếu những linh hồn vĩ đại có những phiền não lớn và đã tự nâng 



mình lên trên sựbất hạnh, khổ sở, đau đớn và cái chết và hoàn thành sứ mệnh của mình với phẩm giá 

như vậy, thì ai là người lúc bình minh phàn nàn và lúc hoàng hôn than thở về sự không phù hợp hay 

nổi loạn của các con? Các con là xác thịt và chỉ là xác thịt, vì vẫn không thể nâng cao nỗi đau của mình 

lên trên tất cả những gì các con gọi là bất hạnh. 

 

39. Thật tốt khi các con phân tích tất cả những gì Ta đã nói ngày hôm nay; hiểu rằng linh hồn nhập thể 

càng sống cao thượng thì càng ít phiền não và ảnh hưởng của nỗi đau lên cơ thể của anh ta. 

 

40. Gioan tông đồ đã bị chìm trong dầu sôi, và anh ta đã không chết. Sức mạnh của tinh thần tự nâng 

cao về phía Cha đã được biểu lộ là tước đi ngọn lửa của sức mạnh của nó. 

 

41. Anh ta đã bị loại khỏi đó và khi họthấy rằng anh ta đã không có hề hấng gì, anh ta đã bị lưu đày và 

anh ta đã vẫn tiếp tục hoàn thành các thiết kế cao của Chúa Cha, mà không bị giữ lại sự tuân thủ trong 

tâm linh của mình bởi thử thách đó. 

 

42. Những người lắng nghe Ta hôm nay và từ những môn đệ mới của Ta sẽ nổi lên, sợ hãi trước 

những thử thách và các con có xu hướng đi chệch khỏi con đường của Ta. 

 

43. Bao lâu trước khi các con có thể mang Giáo Lý của Ta trong lòngmình và có khả năng cho đi cuộc 

sống của mình để làm chứng cho sự thật? 

 

44. Có phải những tấm gương của rất nhiều vị tử đạo đã hiến mạng sống vì tình yêu cho nhân loại, để 

bảo vệ sự thật hay bảo vệ công l{ chưa đủ?Có phảinhững ví dụ đó không đủ để hiểu những gì các môn 

đệ của Ta có khả năng làm? 

 

45. Các con trở nên khó chịu nếu gió thổi mạnh hơn mong muốn của mình; nếu mặt trời ấm lên quá 

mức các con phản đối và nếu mây che khuất thì các con không hài lòng; nếu có một cơn bão các con 

phàn nàn trong khi tìm nơi trú ẩn và nếu trái đất rung chuyển các con sẽ chạy trốn với nỗi sợ hãi. 

 

46. Có phải các con là người được sinh ra để cai trị ngai vàng và các yếu tố của thiên nhiên tuân theo 

sự ủy thác của các con, chỉ vì lợi ích của mình không? 

 

47. Các yếu tố sẽ tuân theo các con khi các con tuân thủ Luật của Ta và khi các conxinTa về lợi ích của 

anh em mình. 

 

48. Ta muốn mỗi người trở thành một tông đồ của sự thật, có ích trong cuộc sống của mình bởi vì các 

con đã đến để hoàn thành một nhiệm vụ nằm trong kế hoạch của Đấng Tạo Hóa. 

 

49. Trong giai đoạn này,Ta nói với các con rằng, hạt giống lúa mì trong sự dạy dỗ của Ta rất phong phú 

và nó vẫn chưa được gieo. Khóc, nếu các con có tình yêu đối với Công Việc này, vì Người gieo thiêng 

liêng đã cho các con hạt giống của Ngài và đã chỉ cho các con những cánh đồng, vẫn tiếp tục một 



mình. Khóc, và có thể nước mắt của các con được sử dụng để tưới những con đường nơi các con sẽ 

làm việc sau đó. 

 

50. Đừng sợ nếu các con bị tổn thương bởi anh em của mình; những gì các con gọi là một hành vi 

phạm tội, là vì lợi ích của riêng các con, nó là một sự trợ giúp trong việc hoàn thành nhiệm vụ của 

mình. Các con không để ý rằng những người đang trong con đường tiến hóa phải chịu đựng sao? Các 

con không biết rằng tinh thần không nên tính đến tất cả những điểm yếu đó, bởi vì chúng là những 

thứ không đáng kể chỉ liên quan đến xác thịt? 

 

51. Ta muốn các con mạnh mẽ trong suốt cuộc đời, trong những thăng trầm và đau khổ của mình. 

 

52. Được tăng sức trong thực hành bác ái và không quan tâm nếu các con bị đánh giá theo cách này 

hay cách khác. Các con không cần phải nói mình là ai, các con chỉ cần chuẩn bị để âu yếm, nhân từ và 

đôi môi của các con sẵn sàng để thể hiện sự dịu dàng, lời khuyên và sự tha thứ. 

 

53. Số phận của các con là đểhành trình xuyên quaTrái đất làm điều tốt. 

 

54. Hiểu rằng sự sáng tạo vật chất mà các con gọi là Vũ trụ, là nơi trú ngụ của các linh hồn trong quá 

trình tiến hóa, nó là nơi trú ngụ cho sự hoàn hảo. Khi các linh hồn đã đạt đến độ cao, cho phép họ 

sống trong các lâu đài cao cấp, những thế giới mà trước đây họ đãsinh sống sẽ biến mất, vì họ sẽ kết 

thúc nhiệm vụ của mình. 

 

55. Tất cả năng lượng mà hoạt hình tất cả chúng sinh và mang lại sự sống cho các sinh linh sẽ trở về 

vớiTa; tất cả ánh sáng chiếu rọi các thế giới sẽ trở lại với Ta, và tất cả vẻ đẹp được lan tỏa trên mọi cõi 

Sáng tạo, sẽ ở trong Thần Khí của Chúa Cha và một lần nữa ở trong Ta;sự tồn tại đó sẽ được biến 

thành bản chất tâm linh, sẽ được lan truyền trên tất cả các sinh linhtâm linh, trên tất cả con cái Chúa, 

bởi vì các con sẽ không bao giờ bị tước quyền thừa kế hợp phápvề những món quà mà Ta đã ban cho 

các con. 

 

56. Sự khôn ngoan, cuộc sống vĩnh cửu, sự hài hòa, vẻ đẹp vô tận, lòng tốt, tất cả những điều này và 

hơn thế nữa, sẽ ở trong tất cả con cái Chúa khi họ ở với Ngài trong biệt thự hoàn hảo. 

 

57. Hôm nay các con thấy mình xa mục tiêu đó; bằng chứng là trên Trái đất Ta đã đến để đòi lại những 

gì các con đã làm với tinh thần của mình và khi các con đạt đến cõi tâm linh, Ta sẽ chính xác về tinh 

thần của các con những gì anh ta đã làm với cơ thể của mình trong thế giới. Trong khi các con là người 

mới bắt đầu trong sự dạy dỗ này, những thế giới này, Thiên nhiên này, cuộc sống vật chất này sẽ phải 

tồn tại. 

 

58. Là Thiên Chúa,Ta soi sáng và bảo vệ các con; Là Cha,Ta yêu các con và Ta chờ đợi các con; là 

Thầy,Ta dạy và hướng dẫn các con, nhưng với tư cách là Thẩm Phán, Taphán xétcác conkhông thể 

dừng lại được. 

 



59. Có người sẽ nói rằng Ta giống như một kẻ giàu có khốn khổ, người muốn tất cả cho mình, vì anh ta 

bảo vệ mọi thứ, bảo vệ nó và đòi lại nó; nhưng thực sự Ta nói với các con rằng, giống như cách Ta đặt 

mọi thứ trên thế giới cho các con chứ không phải cho Ta, cũng như trong cuộc sống vĩnh cửu, Ta sẽ 

bảo vệ mọi thứ cho bất cứ khi nào các con bước vào và trở thành người sở hữu nó. 

 

60. Có phải Tađã chưa nói rằng,các con là người thừa kế Vinh Quang của Ta sao? Do đó, các con chỉ 

phải kiếm được công đức để đạt được nó và tận hưởng nó. 

 

61. Tất cả những gì Ta đã tạo ra không phải dành cho Ta, mà dành cho con cáicủa Ta. Ta chỉ khao khát 

sự hưởng thụ và hạnh phúc vĩnh cửu của các con. 

 

62. Đừng sợ đánh mất chính mình khi cố gắng tìm kiếm Ta, bởi vì Ta không chỉ là mục tiêu của các con 

mà còn là Con Đường. Người muốn đến với Ta, phải đi theo con đường khiêm nhường, bác ái, phục 

tùng và cũng tăng cường khao khát sự hoàn hảo trong tình yêu. 

 

63. Để bước đi của các con vững chắc, các con phải nhận ra bên trong mình là một sự thống nhất. 

Rằng tinh thần luôn hướng dẫn xác thịt theo một hướng đi chính đáng và đến lượt mình, sau đó, biết 

cách tuân theo nó. Khi các con đạt được chiến thắng này trên chính mình, các con sẽ dễ dàng tuân 

theo thánh ý của Chúa Cha. 

 

64. Quay lưng lại với những gì thừa thãi; rút khỏi cuộc sống của mình những gì không cần thiết, và 

đừng chú { đến những gì vô dụng. 

 

65. Tránh tất cả những nết xấu, do đó các con sẽ giữ cho tinh thần của mình sạch sẽ và cơ thể mình 

khỏe mạnh để đấu tranh với vũ khí tình yêu để chinh phục Đất Hứa đang chờ đợi các con như một 

phần thưởng tối cao trong đời sống tâm linh. 

 

Bình An của Cha ở cùngcác con! 

 

 

BTL V1 - 19/366 - Cuốn Sách về Sự Sống Thật - Những Giáo Huấn của Chúa Giêsu 

 

Đức Chúa phán: 

 

1. Ôi, nhân loại: làm dịu tâm trí bị kích động của các con bởi những thăng trầm và những thất vọng 

đáng tiếc trong cuộc sống. 

 

2. Các con phấn đấu bao nhiêu để cố gắng giải thoát bản thân khỏi bóng tối nơi các con sống, mặc dù 

tìm thấy chính mình trong Kỷ Nguyên ánh sáng! Sự vĩ đại là cuộc phấn đấu của mình và đó là l{ do tại 

sao các con mệt mỏi: Ta đã gọi cho các con đặc biệt để các con có thể nghỉ ngơi một lát, bởi vì các con 

sẽ phải tiến hành việc hoàn thành nhiệm vụ mà các con mới bắt đầu. 



 

3. Thỉnh thoảng Ta đến để gỡ bỏ bức màn của khu bảo tồn bí mật của Ta theo sự tiến hóa của các con, 

anh ta chỉ đi trên con đường này mới có thể đến được với Ta. 

 

4. Ta là Thầy tìm kiếm loài người trong tất cả các kênh để chỉ cho họ cách đúng đắn. 

 

5. Lời của Ta đến như một thanh gươm ánh sáng để chiến đấu chống lại sự thờ ơ và hoài nghi của con 

người. Ta đến để thể hiện bản thân mình trước những người đã từ chối sự tồn tại của Ta, để hỏi họ: 

Ai đã tạo dựng Vũ Trụ với sự đa dạng của thế giới, đủ nhìn thấy đối với các con? Ôi, nhân loại, người 

đi chệch khỏi sự thật, đã có sự táo bạo, tin rằng { tưởng về Đấng Tạo Hóa là một phát minh đơn giản 

của tâm trí con người! Làm thế nào các con có thể tưởng tượng rằng, một { tưởng về sự vĩnh cửu và 

vô hạn có thể xuất phát từ tâm trí hạn chế và tầm thường của các con? 

 

6. Nhưng cũng có những người đến với Ta, những người nói rằng họ yêu mến Ta, và Ta nói với họ: 

Làm thế nào các con có thể nói rằng các con yêumếnTa, khi các con làm mọi thứ trái ngược với những 

gì Luật củaTara lệnh, khi các con phản bội chính mình, bằng cách thể hiện trong hành vi cảm xúc của 

mình trái với lời nói của các con? 

 

7. Ngay tại đây, trong số những người lắng nghe Ta, có bao nhiêu người nói rằng họ là những người 

tâm linh và họ vẫn không nhận thức được sức mạnh và sự khôn ngoan của tâm linh, hoặc tiềm năng 

và thuộc tính của tinh thần, và với những việc làm của họ đang phủ nhận Giáo Lý của Ta giống như 

một ánh sáng tâm linh rạng ngời soi sáng nhân loại. Nhưng sự kiên nhẫn của Ta là vô hạn để chờ đợi, 

cho đến khi các con biến thành những môn đệ của Ta; Ta sẽ làm cho các con những ngọn đuốc sống 

với ánh sáng của chúng sẽ mang đến cho người khác thông điệp ban đầu mà các conđã nhận được 

như một sự mặc khải, thông qua một phát ngôn của con người. 

 

8. Nếu con người từ chối lời khai của các con và mâu thuẫn với các con, hãy nhắc nhở họ rằng Ta đã 

có một cuộc hẹn với nhân loại của Kỷ Nguyên này, và điều mà Ta đã đến để thực hiện; nói với họ rằng 

nếu Tađãhứa sẽ quay trở lại, đó là vì công việc của Ta vẫn chưa kết thúc và cũng sẽ không kết thúc, 

cho đến khi không còn một tội nhân nào tồn tại. Nó đã được viết rằng nếu 99 con chiêntrong chuồng 

và một con bị mất, Ta sẽ tìm kiếm con đó. 

 

9. Ta muốn thể hiện với các con một lần nữa sức mạnh của Tình yêu của Ta chuyển đổi trái tim cứng 

cỏi của nhân loại thành tông đồ của Giáo Lý của Ta, bắt đầu với những người này, không kém phần 

cứng lòng, và sau đó là phần còn lại. Ta đã đến để nói với các con tăng cường kiến thức của mình với 

thông điệp mới này mà Ta đã mang đến cho các con, để các con kết hợp nó với những mặc khải trong 

quá khứ của Ta cho đến khi các con xoay sở trong tâm trí của mình cuốn sách khôn ngoan, để xứng 

đáng làm chứng về sự thật của Ta và dạy nó cho anh em của mình. 

 

10. Các con sẽ bị gọi là những kẻ kích động, nhưng đừng sợ hãi, bởi vì họ cũng đãđánh giá Thầycủa các 

con trong thời gian đó vì đã làm xáo trộn hòa bình, theo ý kiến của con người. Ta thực sự nói với các 



con, Ta không chỉ đến để kích động trái tim của một vài người với những mặc khảicủa Ta, mà còn khơi 

dậy tinh thần của cả nhân loại bằng Lời của Ta. 

 

11. Cũng giống như cách Ta đến với các con trong giai đoạn này, trong đó ánh sáng của Ta sẽ được 

biểu lộ theo những cách khác nhau giữa mọi người và một lần nữa nó sẽ làm phiền họ, một số với 

niềm vui, những người khác với sự sợ hãi và những người khác với sự tức giận, nhưng không còn ai 

vẫn không bị lay chuyển khi giờ đến khi thông điệp của Ta được biết. 

 

12. Các con đã yếu đuối như thế nào trong khi gọi Chúa Kitô, những người biết Ngài sẽ trở lại! Nhưng 

bây giờ các con đã có sự mặc khải của Ta và thông điệp của Ta, đừng yếu đuối, rụt rè hay lạnh lùng. 

 

13. Có phải Ta đã xúc phạm các con, bằng cách nói rằng các con cứng lòng? Ta chỉ nói sự thật, bởi vì 

trong tất cả các thế giới, tất cả các sinh vật đều tuân thủ Luật của Ta và các con không chú { đến lời 

kêu gọi Thánh Thiêng của Ta. 

 

14. Nhưng đừng sợ, vì chưa ai đạt được mục tiêu của mình, nhưng Ta hứa với các con rằng mọi người 

sẽ, vì Ta là lời hứa của mọi thời đại; Ta, Đấng không mệt mỏi, Người sẽ không bao giờ ngừng để dạy 

các con. 

 

15. Các con bắt đầu mơ để ước trở thành người vận chuyển và các tông đồ của sự thật, nhưng đừng 

vội vàng, hãy luôn lấy ánh sángcủa lương tâm của mình như một ngườihướng dẫn, nếu không các con 

sẽ thể hiện sự thật như thế nào khi các con thậm chí không tìm thấy nó trong chính mình? Làm thế 

nào các con sẽ chứng minh rằng các con yêu mếnTa và yêu anh em của mình, khi các con để lại những 

cây gai và cây thảo nhi trên lối đi của đồng bào của mình? 

 

16. Nước của đài phun nước của sự sống, là sự thật của Ta, nhẹ nhàng, trong trẻo và dễ chịu, nhưng 

đừng nhầm lẫn nó với nước mà các con cung cấp cho người nghèo, vì điều đó đôi khi không trong 

sạch. 

 

17. Nhận được phước lành của Ta, nó có thể được ởtrong các con như một dòng nước tràn đầy sẽ 

làm dịu cơn khát lớn đang tràn ngập các con. 

 

18. Có thể phước lành của Ta giống như một giọt nhựa thơm trên bệnh tật, đau đớn và sự cay đắng 

của các con;nó có thể nâng đỡ cuộc sống của những người đang mất dần sức lực trên con đường tiến 

hóa của họ. 

 

19. Để giúp các con nâng cao trình độ của mình, Ta cho rằng sự bình an của Ta nằm trong lòng của vị 

tông đồ của Kỷ Nguyên thứ ba, người mà Ta nhận được khi đại diện cho nhân loại và bằng hành vi của 

mình, Ta sẽ ban đức ái của Ta. 

 

20. Hôm nay các con lắng nghe tiếng nói của Ta qua một giảng viên của con người và một lần nữa nó 

nói: "Hãy yêu thương nhau", giống như khi các conđã nghe tiếng Chúa qua đôi môi của Chúa Giêsu, 



khi Ngài đã dạy các con hãy yêu thương đồng loại như chính mình, để xác nhận Luật mà dân Do Thái 

đã nhận được qua Môi-sê trong Kỷ Nguyên đầu tiên. 

 

21. Môi-sêđã là người phát ngôn của Ta trong thời kz đó; ông ta đãdẫn các con đến cổng của Đất Hứa, 

nhưng Tađãkhông cho phép ông ta vào đó, vì ở đó các con sẽ trao vương miện cho ông ta; và thực sự 

Ta nói với các con, vương quốc của ông ta cũng không thuộc về thế giới này. Đất Hứa đãđược trao cho 

những người đó để họ được ở đó trong hòa bình và nâng cao sự thờ phượng của họ với Cha. Tại 

Giêrusalem, người ta đã dựng lên ngôi đền đầu tiên cho Đức Gia-vê và trong đó được biểu lộ là Thần 

Khí Thánh; Ở đó, Ngài đã nhận được những lời phàn nàn hoặc ca ngợi từ những người con của những 

bộ lạc đó. Trên bàn thờ, các conđã đặt Hòm Giao Ước, một biểu tượng cho lời cam kết của các con với 

Chúa Cha và trước NhàTạm các vua và những người thông thái đã cúi đầu. 

 

22. Các linh mục phụ trách việc thờ phượng, lúc đầu đã cótràn đầy tình yêu, nhưng sau đó họ đã cho 

phép con sâu gặm nhấm của sự phù phiếm và lòng tham xâm nhập vào lòng họ và đã biến họ thành 

những kẻ đạo đức giả, giả dối và xúc phạm thần thánh. Rồi sau đó khi một tiên tri sau một tiên tri khác 

đã xuất hiện, thông báo về sự xuất hiện của Đấng Thiên Sai; những người này đã bị từ chối,bị chế giễu 

và bị hy sinh bởi người dân. 

 

23. Vì vậy, họ đã chuẩn bị cho sự trở lại của Ta, với máu của họ. 

 

24. Vì tất cả những lời phát ra từ Thiên Chúa phải được ứng nghiệm, Đấng Mêtsia đã được sinh ra 

giữa loài người và Ngài đã đến để dạy các con cách tuân theo Luật của Chúa Cha và tôn thờ Thiên 

Chúa yêu thương và tha thứ, tràn đầy với hy vọng và thắp sáng cuộc sống của con người. 

 

25. Tađã đến như một Mục tử để thu thập những con chiên mà những con sói đã bắt đầu đột kích và 

Ta đã hướng dẫn chúng đến chỗ. Dọc theo hành trình trần gian của Ta, Ta đã dạy con người tình yêu 

và những thành quả bắt nguồn từ nó, mà con người gọi là phép lạ. Những hành động đó đã truyền 

cảm hứng cho đức tin trong trái tim và bằng phương tiện của nó, Ta đã cho phép họ nhìn thấy con 

đường thực sự. Hàng ngàn và hàng ngàn người đã là nhân chứng cho lời nói và hành động của Ta, 

nhưng chỉ có mười hai người đãtheo sát Ta. 

 

26. Khi thời điểm khởi hành của Tađã kéo đến gần, Tađã nói với họ: ngày lễ Vượt qua sẽ được cử 

hành tại Giêrusalem, chúng ta cần phải đến đó để những lời tiên tri được thực hiện. Sau đó, Ta đã 

đưa ra những khuyến nghị cuối cùng của Ta cho các môn đệ của Ta, khắc chúng trong tinh thần của họ 

với ngọn lửa thiêng liêng của tình yêu của Ta. Về phía GiêrusalemTa đã khởi hành cùng các môn đệ 

của Ta. Khi Tađãđi qua cổng thành phố, trên một con ngựa hiền lành và diệu dàng, vô số người, trong 

số đó là những người bệnh mà Ta đã chữa lành, người mù đã có thể nhìn thấy lại, người què đi được 

và người đau khổ được an ủi và được lấp đầy với hy vọng, những bài thánh ca được cất lên và những 

bài hát ca ngợi và vinh quang, vì Đấng Cứu Rỗi cuối cùng đã đến. Không ai biết rằng trong Lễ Vượt Qua 

đó, Ta sẽ là Chiên Con. 

 



27. Như khi Tađã đi ngang qua và trước ánh sáng của ánh mắt của Ta, trái tim của họ đã bị xúc động, 

những người bệnh đã được chữa lành và từ những lời khen ngợi và lòng biết ơn của họ đối với Thầy. 

Sau đó, những người Pharisêu đã đến gần và đã nói với Ta: "xin Thầy, quở trách các môn đệ và những 

người này trong cuộc trò chuyện của họ, vì họ làm xáo trộn sự bình yên của thành phố trong bữa 

tiệc." Về vấn đề này, Ta đã trả lời: "Trong thực tế, nếu những người này đã giữ im lặng, những viên đá 

sẽ khóc thét lên vì vui sướng." Những người Pharisêu đãrời đi, nhưng đã có sự sợ hãi trong lòng họvà 

họ bị xáo trộn bởi những việc làm mà Chúa Giêsuđã thực hiện, họ đang âm mưu phản bội. 

 

28. Vì vậy, Ta đã đến cổng của ngôi đền, nơi đã có một thời là nơi tôn nghiêm của dân Chúa, và sau đó 

đãchuyển đổi thành một khu chợ, từ đó Tađãxua đuổi những kẻ đổi tiền. 

 

29. Trái tim và hành động của những kẻđã coi mình là thừa tác viên của Chúa và các tiến sĩ của Luật, 

đã bị tiết lộ trước các hành vi của Chúa Giêsu; đó là lúc họ đã tìm cách tiêu diệt Ngài để không bị mất 

quyền lực đang bị đe dọa. 

 

30. Một trong những môn đệ của Ta, người đã nghe nhiều Lời yêu thương của Ta, nói về Vương quốc 

của linh hồn và đã cảm nhận được trong lòng anh ta sự âu yếm và "tình yêu của Thầy, với sự yếu đuối 

và thiếu niềm tin vào những lời hứacủaTa, cánh cửa đã được mở ra để cho phép sự xâm nhập của sự 

gian ác của con người rơi vào Ta. để cho người ta thấy sự khiêm nhường, tình yêu và quyền năng của 

Ngài. 

 

31. Máu của cơ thể đó đã đổ xuống đất và đôi môi con người biểu lộ Lời Thánh trên thế giới, không 

bao giờ ngừng nói về tình yêu và sự tha thứ cho đến giây phút cuối cùng trên thập giá.Và Chúa Kitô là 

một với Chúa Cha, bởi vì Ngôi Lời đã trở thành Con Người để được lắng nghe trên thế giới, đã luôn ở 

trong Thiên Chúa. 

 

32. Nhiều năm sau, thành phố và ngôi đền đã ra ô uế đó đã bị phá hủy, để Lời của Ta được ứng 

nghiệm; từ đó, không một hòn đá nào bị bỏ lại. Ta đã nói rằng ngôi đền của Sôlômon, xuất hiện trước 

mắt con người rất lộng lẫy, vĩ đại và tráng lệ, Ta có thể phá hủy và xây dựng lại sau ba ngày. 

 

33. Thực sự Ta nói với các con, rằng con người đãchưa hiểu ý nghĩa tâm linh của những từ đó, vì Ta 

không bị ràng buộc bởi thời gian, vì Ta là Vĩnh cửu. Kìa,Ta ở đây trong Kỷ Nguyên thứ ba này, vào ngày 

thứ ba, đặt nền móng của ngôi đền thực sự và xây dựng nó trong tinh thần của con người. 

 

34. Ê-lia đã được chọn để thông báo cho các con rằng, Sách Bảy Ấn đã được mở ra và nó đã được mở 

trong Dấu Ấn thứ sáu. Lời của Ta tràn ngập ánh sáng để xoa dịu đức tin của các con, để các con không 

rơi vào sự thờ hình tượng nữa và cho phép Ta thiết lập đền thờ của Ta trong lòngcác con; xem tất cả 

các công việc nhân tạo bị phá hủy, trong khi các Công Việc của tinh thần là bất tử. 

 

35. Những người bị lạc mất sẽ được tìm thấy, những người bối rối sẽ được chiếu sáng và mọi người sẽ 

tìm thấy con đường dẫn họ đến Đất Hứa. 

 



36. Nếu ở đây trên Trái đất, các con không muốn nhận ra Ta cũng như không cho phép Ta tập hợp các 

con như một con gà mái tập hợp con của nó dưới đôi cánh, Ta sẽ tập hợp các con dưới chiếc áo 

choàng hòa bình của Ta mãi mãi, bên ngoài thế giới này. 

 

37. Ôi, dân của Ta: Ta đã nhắc nhở các con về cuộc sống của Ta giữa các con, vì những ngày gần đến 

kỷ niệm tuần cuối cùng Tađã sống giữa nhân loại. Trong những ngày đó, các conđã cảm thấy như một 

Thông điệp từ Vô cực giáng xuống các con. 

 

38. Mọi thứ mà các con thấy dường như đều nói về Ta. Mặt trời, cánh đồng, thành phố, con người, 

các con cảm thấy như mọi thứ nói với các con về Thầy. Nó phải là ký ức làm cho các con cảm thấy sự 

hiện diện của Ta một lần nữa và Ta gửi lại cho các con thông điệp yêu thương của Ta một lần nữa. 

 

39. Nếu trong những ngày này mắt các con muốn khóc, hãy để chúng như vậy; nếu trái tim các con 

cảm động với tình yêu, hãy để nó như vậy. 

 

40. Chúa Kitô, người đã bị hủy diệt bởi vô số người, cũng chính là Đấng mà ngày nay đến để tỏ mình 

với các con, vì chính Thân Thể của Ngài mà con người bị hủy diệt và không phải là Ngôi Lời được nói 

qua Ngài. 

 

41. Cái chết nào có thể ngăn bước chân của Ta hoặc ngôi mộ nào có thể giữ chân Ta? Tuy nhiên, vô 

tình và vô ý thức, các con đã chôn giấu sự thật trong lòng mình, người có bản chất của Thầy. Các con 

đã chuyển đổi cơ thể mà các con có, thành một ngôi mộ cho tinh thần của mình. 

 

42. Cho phép tinh thần nâng bia mộ của trái tim các con để nó tự nâng cao chính nó tràn đầy vớiánh 

sáng hướng tới một sự sống đích thực. 

 

43. Sau đó, Ta sẽ dễ dàng giải thích những gì khó hiểu cho các con: Chúa Kitô và Tình yêu thiêng liêng 

là cùng một Cha. Chúa Giêsu là Người hoàn hảo biểu lộ sứ điệp của Thiên Chúa. Ngài là biểu hiện cao 

nhất của tâm linh, vì l{ do đó, Ngài được gọi là ThầyChí Thánh. 

 

44. Ôi! Các môn đệ yêu dấu! Khi các con nghĩ về những việc làm mà Ta đã thực hiện trên thế giới, các 

con coi bản thân mình là rất nhỏ và không có khả năng bắt chước Ta. Khi các consuy ngẫm trong suốt 

thời gian đã xảy ra kể từ đó, các con nhận ra rằng mình đã tiến hóa rất ít về mặt tâm linh. Có những 

lúc các con cảm thấy khao khát và cần phát triển những món quà tâm linhcủa mình, để nhận được 

thông điệp của Ta trực tiếp, cũng như thâm nhập vào tương lai và giải quyết bằng các thuộc tính của 

tinh thần, sự xung đột, các thử nghiệm và sự hỗn loạn bao quanh các con giữa nhân loại. 

 

45. Các con muốn nhìn thấy với tầm nhìn tâm linhnhư thế nào! Và các con sẽ làm như vậy, nhưng sẽ 

là khi các con khám phá ra rằng, bằng cách cho phép bản thân được hướng dẫn bởi ánh sáng của 

lương tâm, chiếu sáng tinh thần của mình, các con sẽ hiểu rõ hơn những điều mặc khải của Chúa. 

 



46. Trong thời gian đang nghiên cứu thông điệp này và ghi lại nó, sẽ đến lúc các con không còn nghe 

thấy Lời này và sau đó chỉ còn lại các bài viết. 

 

47. Khi Sách được hình thành sẽ được mở rộng trên toàn thế giới, Ta muốn Lời của Ta được in mà 

không có bất kz tì vết nào, thuần khiết như nó có nguồn gốc từ Ta. 

 

48. Nếu theo cách đó các con cho phép nó để tiếp cận sách của mình, một ánh sáng sẽ phát ra từ nó, 

sẽ chiếu sáng loài người và bản chất của nó sẽ được cảm nhận và được hiểu bởi tất cả mọi người. 

 

49. Thông điệp của Ta trong giai đoạn này cũng sẽ bị từ chối và bị tranh cãi, một số người sẽ nói rằng 

không có mục đích cho biểu hiện của Ta; nhưng đừng sợ vì Công Việc của Kỷ Nguyên thứ hai của Ta 

cũng đãbị tranh luận, bị từ chối, bị chế giễu và, tuy nhiên, bằng trái tim và tinh thần bằng tinh thần họ 

đã nhận ra và đãbiết rõ Cuộc Khổ Nạn mà Tađãsống giữa các các con. 

 

50. Vâng, dân của Ta, biết rằng đã có và có những người nói: Có mối liên hệ nào giữa sự đau khổ của 

Chúa Giêsu với sự cứu rỗi của chúng ta? Nỗi đau của Ngài không thể cho chúng ta Vinh quang. Và 

Thần Chân L{ nói: Tađã ở giữa con người thông qua Chúa Giêsu. Giống như những cây có mùi thơm 

ngát đó là nước hoa của bàn tay của người đã vội đánh cắp giấu đi từ chúng. 

 

51. Thập giá mà các con đã trao cho Ta và Ta đã chấp nhận, là bằng chứng cho tình yêu của Ta dành 

cho các con và cũng là bằng chứng cho thấy các con sẽ được cứu với ví dụ của Ta. Tại sao các con tin 

rằng nếu Ta biết sự hy sinh của Ta sẽ vô ích, liệu Ta có dâng nó cho các con không? Các con không nhớ 

rằng,Ta đã nói, trong Công Việc của Cha không mất một hạt giống nào không? Khi cạnh nương long 

của Thầy được mở ra, Ta muốn các con nhìn thấy cánh cửa mở ra để tất cả sẽ ở trong cõi vĩnh hằng, 

và người đầu tiên nhìn thấy cánh cửa đó, là người lính La Mã đã đâm ngọn giáo vào cơ thể của Chúa 

Giêsu. 

 

52. Tình yêu của Ta giống như một cái cây để lại mùi hương trong tay người tiều phu,người cắt nó; 

từng giọt máu từ cơ thể đó đãlan truyền trên nhân loại này, tha thứ cho mọi người và rảy nước hoasự 

sống của chúngvới bản chất Thiêng liêng củanhững giáo huấn của Ta. 

 

53. Nhưng nếu nhân loại này dường như bị mù, thì sự hy sinh đó không đủ cho sự cứu rỗi của nó, ở 

đây các con có Lời của Ta một lần nữa, không phải là lời của con người,nhữngngười không thể giải 

thích thông điệp đó, mà là Lời của Ta đến để dạy cho các con bản chất bất tử của Giáo Lýcủa Ta và 

hành động của Ta, một lời giải thích thiêng liêng mà con người sẽ biết giá trị tâm linh của dòng máu 

đó đãđổ ra ở đồi Can-vêvì tình yêu của nhân loại. 

 

54. Ta đã đến để mặc khải cho các con biết bản chất của sự hy sinh đó là gì, vì các conlà của Ta giống 

như Ta là của các con. 

 

55. Ta chưa bao giờ coi bất kz sinh vật nào là kẻ thù, vì tất cả các con là con cái của Ta. Từ ngữ kẻ thù 

làm ô uếđôi môi của bất cứ ai phát âm nó, khi nói đến một người anh em. 



 

56. Người lính La Mã đã đâm xuyên qua cạnh sườn củaTa, và Ta đã đổ vào anh ta dòng máu đã là ánh 

sáng đến đôi mắt mù của anh ta. 

 

57. Ta muốn các con giống như Thầy của mình để Ta có thể gọi các con là môn đệ của Ta một cách 

chính đáng. Di sản của Ta là tình yêu và trí tuệ. Chính Chúa Kitô đã đến với các con và chính Chúa Kitô 

đã nói chuyện với các con tại thời điểm này, nhưng đừng cố tách Ta ra khỏi Thiên Chúa, cũng không 

nhìn thấy Ta bên ngoài Ngài, vì Ta luôn luôn là Một với Chúa Cha. Ta đã nói với các con rằng, Chúa Kitô 

là Tình yêu thiêng liêng, do đó, đừng cố tách Ta ra khỏi Cha. Các con có tin Ngài là một Người Cha 

không có tình yêu dành cho con cái của Mình không? Làm thế nào để các con nhận thức về Ngài? Đã 

đến lúc các con nhận ra Ngài. 

 

58. Có thể không ai bị xấu hổ khi gọi Thiên Chúa là Cha, Đấng Tạo Hóa, vì đó là tên thật của Ngài. 

 

59. Ta đã mang lại cho các con ánh sáng một lần nữa để các con có thể phân tích những gì các conđã 

không hiểu trước đây. 

 

60. Nếu Tađãmặc khải cho linh hồn của các con trước khi Tađã gửi nó đến Trái đất, rằng Ta sẽ ban cho 

nó một thế giới của những giáo huấn, thì hôm nay Ta nói rằng Ta đang ban cho nó một trời của sự 

khôn ngoan. 

 

61. Đi dọc theo con đường tâm linh này và các con sẽ nhận được một trờiđó mà Ta đã đề cập. 

 

62. Sự khôn ngoan của tinh thần là một ánh sáng sẽ không bao giờ bị dập tắt. 

 

63. Ta là Thầy, Ta là Chúa Kitô nói chuyện với các con thông qua lương tâm của các con, theo cách mà 

chỉ Ta sử dụng để tiếp cận từng người trong số các con, điều đó làm dịu, trong khi Ta nói chuyện với 

các con. 

 

64. Ta ở đây để tìm kiếm những sinh vật dường như vô dụng đối với một công việc của tình yêu, 

những người mà Ta biết sẽ phục vụ Ta vì Ta đã tạo ra chúng. 

 

65. Ta đã tận dụng tinh thần, ý chí, trái tim, tâm trí của các con và trong khi các con đạt đến thời điểm 

chuẩn bị của mình và chiếu sáng, trong đó Ta có thể tận dụng chính các con chuyển đổi các con thành 

công cụ của Ta, Tađể lại chocác connhững giáo huấn của Ta để các con có thể học được bài học về sự 

khôn ngoan. 

 

66. Vì vậy, chuẩn bị các con với Lời của Ta, các con có thể tham gia vào những ngày tưởng niệm này. 

Suy ngẫm, ngẫm nghĩ vào giờ mà Trái đất bị thệphản chống lại loài người và bầu trời tối sầm lại, 

nhưng trong thời gian đó, Chiên Thiên Chúa đã không phản kháng. 

 



67. Ánh mắt của Thầy tại Gôngôtha đã rất buồn, nhưng với nó, các conđã được ban phước. Đối với 

đám đông, Ngài sẽ chết, nhưng Ngài đãbiết rằng Ngài sẽ sớm được sống lại trong mỗi trái tim, khi họ 

sẽ được thức tỉnh với đức tin của mình. 

 

68. Những người đến Giêrusalem nói rằng, ở những vùng đất đó có một bầu không khí làm giật mình 

tinh thần và thậm chí ánh sáng có vẻ kz lạ. 

 

69. Thực sự Ta nói với các con, đó là tiếng nói của lương tâm họ, đó là những ký ức làm xáo trộn trái 

tim, và ngay cả khi Chúa Giêsu đãchết ở đó và nhân loại đãngừngđể nhìn thấy Ngài, Chúa Kitô xuất 

hiện ở mọi nơi về bản chất, sự hiện diện và quyền năng. 

 

70. Vô số đàn ông và phụ nữ hướng về Giêrusalem và khi họ bước đi trên những nơi đó, nó mang đến 

cho tâm trí họ những ký ức đôi khi ngọt ngào, những lúc khác cay đắng. Họ tìm thấy mọi thứ bão hòa 

với sự hiện diện của Chúa Giêsu. Nhưng tại sao đi du lịch rất nhiều trong việc tìm kiếm các dấu hiệu 

vật chất, khi mỗi người có sự hiện diện thiêng liêng của Ta trong tinh thần của mình mọi lúc mọi nơi? 

 

71. Ta ước mong rằng với sự dạy dỗ này, các con sẽ phát sinh một thông điệp về tình huynh đệ, tin 

mừng, về tình yêu; một lời chào, một giọt nhựa thơm, một vòng tay thiện chí cho tất cả anh em của 

mình. 

 

72. Ta đã đến trong thời kz này để các con có thể nhìn thấy từ Trái đất, với ánh sáng của những bài 

học của Ta, Giêrusalem mới, Thành phố Trắng đã hứa với linh hồn, Thành phố mà tông đồ Gioan của 

Ta đã chiêm ngưỡng trong sự mặc khải của anh ta; nhưng nếu ở Giêrusalem đầu tiên, sự gian ác của 

con người đã đưa Ta lên thập giá của sự đau khổ, trong Thành phố mới, nơi sẽ thuộc tâm linh, các linh 

hồn sẽ nâng Ta lên trên bàn thờ của tình yêu của họ.  

 

Bình An của Cha ở cùngcác con! 

 

 

BTL V1 - 20/366 - Cuốn Sách về Sự Sống Thật - Những Giáo Huấn của Chúa Giêsu 

 

Đức Chúa phán: 

 

1. Cuốn sách của Lời Ta là cuốn sách về tình yêu Thánh Thiêng 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 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 vào 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 sự dạy dỗ của Ta và cho phép anh em mình biết điều đó; giữ nó cách chân thật bởi vì 

các con chịu trách nhiệm cho di sản đó. 

 

3. Ngày mai, con người sẽ tìm thấy trong đó bản chất của sự mặc khải của Ta, 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 suối nước sống, mà dòng 

chảy của nó sẽ chảy cách vô tận và sẽ đi từ trái tim đến trái tim. Nghiên cứu trong cuốn Sách của 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. Ta đã không hứa với các con rằng tất cả kiến thức sẽ được khôi phục về sự thật ban đầu của nó 

sao? Vâng, đây là thời gian đã được thông báo cho các con. 

 

6. Ta thực sự nói với các con, rằng anh ta người suy ngẫm và phân tích những giáo huấncủa Sách của 

Ta, với mong muốn thực sự nâng cao kiến thức của mình, sẽ có được ánh sáng cho tinh thần của anh 

ta và anh ta sẽ cảm thấy Ta gần hơn. 

 

7. Những chuyện thần thoại của ngày hôm qua và hôm nay sẽ sụp đổ; tất cả những gì là tầm thường 

và sai lầm sẽ bị vỡ vụn, sẽ đến lúc các con sẽ không còn được nuôi dưỡng bởi những điều không hoàn 

hảo và sau đó tinh thần sẽ nảy sinh để tìm kiếm sự thật, vì vậy điều này sẽ phục vụ như là sự bổ 

dưỡng duy nhất 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 tâm linh của các con. Từ thời xa xưa, Ta đã giao nó cho các 

con thông qua các phái viên, các sứ giả, các thông dịch viên của Ta và các conđã chỉ sử dụng nó để tạo 

ra những chuyện thần thoại và truyền thống. Suy ngẫm và nghiên cứu bài học này với sự tôn trọng và 

tình yêu nếu các conmuốn tránh hàng thế kỷ của sự 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 thụ với những tấm gương, với tình yêu và lòng bác ái mà Ta đã dạy các con. 

 

 

9. Hãy chuẩn bị cho mình bài giảng của cuốn sách này do Ta quyết định và quyết định để dạy với 

những hành động,với những lời nói nghe êm tai của mình, với những việc làm tốt, với cái nhìn bác ái 

và tình yêu đích thực. 

 

10. Giai đoạn giao tiếp này của Ta với các con, sẽ không thể nào quên đối với tinh thần của các con, 

trong đó sẽ vẫn là một ấn tượng không thể xóa nhòa trong những Lời của Ta, cũng như k{ ức về 

những bài học trong quá khứ của Ta. 

 



11. Các môn đệ yêu dấu: Học cách nắm bắt bằng sự nhạy cảm thuộc tâm linh của mình, bản chất 

thiêng liêng có trong Lời của Ta và đi theo nó các con sẽ không bao giờ đi chệch khỏi con đường chân 

chính. 

 

12. Thật không may là anh tangười diễn giải lời của Ta theo ý muốn của mình, sẽ trả lời Ta vì điều đó. 

 

13. Chính con người trên trái đất đã tận tâm thay đổi sự thật, mà không nhận ra trách nhiệm mà họ 

có như là cộng tác viên trong Công Việc yêu thương của Chúa Cha. 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 l{ được tìm thấy 

trong mỗi tinh thần có tính đến hành động của nó trong hoặc ngoài Luật tình yêu trong quá trình của 

cuộc hành hương của nó trong thế giới này . 

 

14. Người thay đổi bản chất của những điều mặc khải của Ta trong những công việc này được mặc 

khải thông qua nguồn cảm hứng, sẽ trả lời cho hành động của anh ta trước mặtTa. 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, những người được tái sinh hoặc theo tinh thần, đang chờ đợi những giáo huấn lớn hơn. 

 

15. Thông điệp tâm linh mà các con nghe thấy, là ánh sáng trên trời được thể hiện thông qua các công 

cụ của con người, người nhận thức được nó trong trạng thái xuất thần. Nếu các con không tin rằng 

chính Chúa Kitô đang rung động tâm linh thông qua phương tiện này, thì hãy cho Ta bất kz tên nào 

các con muốn; nhưng cảm nhận được bản chất của Lời phát ra từ đôi môi này. Chỉ có như vậy, các con 

mới nhận ra rằng, Người nhẹ nhàng kêu gọi các con hướng đến con đường hòa bình và công chính, 

không thể là ai khác ngoài Chúa Kitô, người mà các con gọi một cách chính đáng: Thầy Chí Thánh. 

 

16. Sau đó, các con sẽ biết rằng giống như cách Ta gửi những suy nghĩ, là những tia sáng trong Vũ Trụ, 

các con sẽ có thể truyền tình yêu của mình đến tâm trí và tinh thần của anh em như một thông điệp 

tâm linh, từ cấp độ tâm linh của sự hoàn hảo, trong đó các con tìm thấy chính mình. 

 

17. Thấmvào với tình yêu, cảm nhận nó về mặt tâm linh để các con có thể thể hiện điều đó với đồng 

bào của mình. Đừng thờ ơ trước những giáo huấn của Ta, để các con sẽ không bị nhầm lẫn giữa 

những người, thiếu đức tin và tâm linh. 

 

18. Tađang cung cấp cho các con một bài học tương tự như bài học mà Ta đã mang đến cho các con 

trong thời gian qua, để các con sẽ biết chính mình thông qua nó, biết mình là ai và các con đã được 

tạo ra cho mục đích gì, đó sẽ là bước vững chắc nhất các con đưa đến để nhận biết Ta. Đó là l{ do tại 

sao Ta hỏi các con: Làm thế nào các con có thể mong đợi được biết Cha khi các con thậm chí không 

biết chính mình? 

 

19. Ta là Người mà các con vẫn không thể hiểu hết được, vì các con vẫn sống trong xác thịt và các con 

không tuân theo các mệnh lệnh của Ta; các con là đối tượng của xác thịt và có một tâm trí hạn chế, 

các con phân tích Ta theo chủ nghĩa duy vật. Ngừng nghiên cứu Ta bên ngoài con đường mà Luật của 

Ta chỉ ra, vì điều đó sẽ chỉ khiến các con đi chệch khỏi con đường; mặt khác, biết chính mình, yêu 



thương nhau và nghiên cứu các biểu hiện Thánh Thiêngmàtạo thành bài học hoàn hảo của Ta trong 

suốt các thời đại. Đừng cố gắng tìm kiếm Ta với kiến thức nghèo nàn và hạn chế mà các con hiện đang 

sở hữu, bởi vì với nó các con sẽ tự nhầm lẫn. 

 

20. Hãy nhận biết rằng trạng thái tự nhiên của con người, là sự tử tế, sự bình an của tinh thần và hòa 

hợp với tất cả những gì xung quanh anh ta. Người duy trì bản thân trong việc thực hành những đức 

tính này trong suốt cuộc đời mình, đang đi theo con đường thực sự, sẽ dẫn anh ta đến sự hiểu biết về 

Thiên Chúa; Nhưng nếu các con đi chệch khỏi con đường đó mà quên đi Luật, sẽ hướng dẫn hành 

động của mình, các con sẽ phải hối hận với những giọt nước mắt mà các con đã sống tách biệt khỏi 

con đường nâng cao tâm linh, đó là trạng thái tự nhiên mà con người luôn giữ cho mình. 

 

21. Các con không cảm thấy tình yêu đối với đồng bào của mình và đó là l{ do tại sao các con liên tục 

bị đau khổ. Các con đã quên huấn lịnh của Ta, trong đó nêu rõ: "Hãy Yêu thươngnhau" dạy cho các 

con kiến thức lớn nhất trong tất cả các kiến thức. Sự phân tích của các con về Thiên Chúa dẫn các con 

đến đâu, nhân loại? Hướng tới một cuộc chiến tàn khốc, hướng tới sự hỗn loạn, ở đó các con có hậu 

quả của lỗi lầm của mình; hôm nay các con thanh tẩy lỗi lầm của mình bằng máu, với nước mắt và sự 

tuyệt vọng. Đó là cách Thần Khí của Ta nhìn thấy các con. Do đó, rút khỏi những gì thừa thãi, tuân thủ 

Luật của Ta, nhận ra mình là anh em và trong sự hài hòa của sự hiểu biết và tình yêu của mình, các 

con sẽ biết Thiên Chúa của mình. 

 

22. Phân tích những giáo huấn của Ta rõ ràng và đơn giản, nhưng đừng cố gắng phân tích những gì là 

vô hạn trước tiên, bởi vì các con sẽ bị bối rối. 

 

23. Làm thế nào các con có thể nói rằng các con yêu mến Chúa khi các con chưa yêu Ngài trong anh 

em của mình? Cảm nhận trong lòng sự ngọt ngào của Lời này, các môn đệ, hãy nhớ rằng bản chất của 

nó là của Ta, cũng như sự thật và tình yêu của nó. Lời và văn bản của nó là của các con, vì nó là một 

công việc của con người. Dịch và giải thích cái này và cái kia, và sự phân tích của các con sẽ sâu sắc, 

vững chắc và ngay thẳng. 

 

24. Được chữa lành khỏi vật chất của mình khi dùng nhựa thơm chữa bệnh từ Lời của Ta, hãy xem 

cách Ta phát ra và tình yêu nhân hậu của Ta vẫn nằm trong số các trang của cuốn sách của các con. 

 

25. Chia sẻ với người nghèo khổ về sự sống vĩnh cửu mà hôm nay các con nhận được bằng Lời của Ta 

và ngày mai đừng ngần ngại để tặng nó, qua việc đọc những giáo huấn này, cho những linh hồn không 

có hy vọng cho sự cứu rỗi, vì sự nâng cao ít ỏicủa họ . Hãy thương hại những người chịu đau khổ đó. 

 

26. Gieo Lời yêu thương của Ta giữa anh em mình; với tình yêu trong tim, các con không thể sai được. 

Nếu các con có thể giữ kho báu thiêng liêng này, các con sẽ tránh được nhiều khó khăn, và các con sẽ 

tiến bộ trong sự tiến hóa của mình, các môn đệ yêu dấu, giúp đỡ anh em của mìnhtrong sự gần gũi 

của họ với Ta. 

 



27. Giữa nhân loại, có một số người đã được thanh luyện qua đau khổ, và họ háo hức chờ đợi thông 

điệp hòa bình của Ta từ các con. Ta đã nói với các con rằng số lượng linh hồn được chọn cho nhiệm vụ 

tinh tế này là vô hạn, mà các con không thể đếm, hoặc tưởng tượng ra được. Truyền bá hạt giống tình 

yêu này giữa mọi người. 

 

28. Mọi người đi dọc theo nấc thang của sự hoàn thiện tâm linh; một số đã đạt được sự tiến hóa mà 

trong thời gian này, các con không thể nhận thức, trong khi những người khác ở phía sau các con. 

 

29. Những linh hồn vĩ đại, những người vĩ đại vì sự đấu tranh, tình yêu và nỗ lực của họ, tìm kiếm sự 

hòa hợp với anh em nhỏ của họ, với những người ở xa và với sự sơ suất; nhiệm vụ của họ là cao cả và 

được nâng cao, tình yêu của họ đối với Thiên Tính của Ta và các con cũng rất tuyệt vời. 

 

30. Những linh hồn đó biết rằng họ được tạo dựng để hoạt động cho độ cao; họ biết rằng,sự không 

hoạt động thì không dành cho con cái của Thiên Chúa. Trong Sự sáng tạo, mọi thứ là sự sống, sự 

chuyển động, trạng thái cân bằng, hài hòa; và do đó, vô số chúng sinh làm việc, phát triển và vui mừng 

trong cuộc phấn đấu của họ, với kiến thức rằng theo cách đó họ tôn vinh Cha của họ và giúp đỡ cho 

sự tiến bộ và hoàn thiện của đồng bào của họ. 

 

31. Hôm nay trong khi các con thấy mình ở bên ngoài con đường mà Luật của Ta chỉ ra, các con bỏ 

qua ảnh hưởng mà những anh em đó ảnh hưởng trêncác con, nhưng khi các con nhạy cảm với việc 

nhận ra những cảm xúc, cảm hứng và thông điệp mà họ truyền tải, các con sẽ có sự hiện diện của vô 

số sự chiếm đóngvà hành động cao quý mà họ cống hiến cho sự tồn tại của họ. 

 

32. Các con cần phải biết rằng những linh hồn đó, trong tình yêu và tôn trọng Luật của Đấng Tạo Hóa, 

không bao giờ lấy những gì không phải là của họ, họ không chạm vào những gì bị cấm, cũng không 

xâm nhập vào những nơi mà họ biết rằng họ không nên , để không làm mất uy tín các yếu tố của sự 

Sáng tạo. 

 

33. Những người khác nhau trên Trái đất hành động như thế nào, những người mong muốn trở nên vĩ 

đại và mạnh mẽ trên thế giới, không mấy tôn trọng những giáo huấn của Ta, tìm kiếm với manh mối 

cho khoa học các yếu tố hủy diệt, mở ra những cánh cửa cho những thế lực không xác định và theo 

cách đó phá vỡ sự hài hòa của thiên nhiên bao quanh họ! 

 

34. Khi nào con người sẽ chuẩn bị lắng nghe lời khuyên bảo khôn ngoan của thế giới tâm linh, và theo 

cách đó sẽ được hướng dẫn bởi những cảm hứng của họ? 

 

35. Thực sự Ta nói với các con rằng, sẽ đủ để dẫn các con đi dọc theo con đường an toàn tới đỉnh núi 

thuộc về các con, ở đó các con sẽ nhìn thấy trước khi các con đi trên con đường thẳng và tỏa sáng mà 

những linh hồn đã đi qua hiện tại chỉ tồn tại để bảo đảm sức khỏe của các con và giúp các con trong 

những khó khăn của mình, kéo tất cả gần hơn từng bước đến cuối con đường, nơi Cha của các con 

đang chờ đợi tất cả các con. 

 



36. Vì Ta đã nói với các con về lòng tốt và sự nâng cao của những sinh mệnh đó, Ta phải nói với các 

con rằng, cũng như các con, ngay từ đầu, món quà của sự tự do { chí, nghĩa là, một sự tự do đích thực 

và thánh thiện về hành động là bằng chứng cho tình yêu của Đấng Tạo Hóa đối với con cái của Mình. 

 

37. Điều gì sẽ trở thành nếu linh hồn bị tước đoạt tự do ý chí? Ở nơi đầu tiên, nó sẽ không phải là một 

linh hồn và do đó nó sẽ không phải là một thụ tạo trang nghiêm của Đấng Tối Cao; nó sẽ giống như 

những người nhân tạo mà các con tạo ra; một cái gì đó không có sự sống của riêng nó, không có trí 

thông minh, không có ý chí, không có khát vọng..(không có lương tâm) 

 

38. Khoa học của các con, giống như Ta đã tuyên bố, từng chút một đang khám phá ra rằng trong mọi 

thứ đều có năng lượng, sự chuyển động, sự biến đổi. 

 

39. Các con có thể khám phá tất cả những gì nhân loại đã tìm thấy bằng phương tiện khoa học, nếu 

các con bị tước quyền tự do để điều tra, nghiên cứu và thử nghiệm không? Tương tự như vậy, các con 

sẽ nhận được thông tin liên lạc tâm linh này theo cách mà các con có bây giờ, nếu những biểu hiện 

này đã bị cấm đối với tinh thần của các con? 

 

40. Các con nói với Ta rằng vì sự tự do { chí, các con đã rơi vào lỗi lầm và sai trái. Ta cũng nói rằng 

thông qua món quà đó, các con có thể nâng cao bản thân mình vượt quá điểm mà các con đã khởi 

hành khi bắt đầu độ cao của mình. 

 

41. Ngoài sự tự do về { chí, Ta đã ban cho mỗi linh hồn bằng ánh sáng của Ta để không ai bị lạc lối, 

nhưng những người không muốn nghe tiếng Ta hoặc không muốn thâm nhập vào bên trong của họ để 

tìm kiếm Ánh Sáng tâm linh, nhanh chóng bị cám dỗ bởi vô số vẻ đẹp của sự tồn tại của con người, họ 

đã mất đi sự hỗ trợ của Luật của Ta cho tinh thần của họ và họ phải vấp và gục ngã. 

 

42. Chỉ một lỗi lầm mang lại nhiều hậu quả đau lòng và thực tế là sự không hoàn hảo không hài hòa 

với tình yêu thiêng liêng. 

 

43. Những người đã nhượng bộ và ăn năn trở về với Chúa Cha ngay lập tức và họ khiêm tốn yêu cầu 

Ngài tẩy sạch và giải thoát họ khỏi tội lỗi của họ, Cha đã nhận họ với tình yêu và lòng lân ái vô hạn, 

Ngài an ủi tinh thần của họ, Ngài sai họ sửa chữa lỗi lầm và Ngài đã củng cố họ trong sứ vụ của họ. 

 

44. Đừng nghĩ rằng mọi người trở lại nhu mì và ăn năn sau lần bất tuân đầu tiên. Không, nhiều người 

đã đến với đầy kiêu ngạo hoặc ganh ghét. Những người khác, với sự xấu hổ, nhận ra tội lỗi của mình, 

đã cố gắng biện minh cho lỗi lầm của họ trước Ta, và từ việc thanh lọc bản thân thông qua sự ăn năn 

và chuộc tội, đó là bằng chứng của sự khiêm nhường, họ đã chọn cho mình một cuộc sống do chính 

họ lựa chọn; ngoài Luật mà tình yêu của Ta ra lệnh. 

 

45. Sau đó, công l{ của Tađược thể hiện, không phải để trừng phạt họ, mà là sửa dạy họ, không phải 

tiêu diệt họ, mà là bảo tồn họ mãi mãi, cung cấp cho họ một cơ hội phong phú để hoàn thiện bản 

thân. 



 

46. Có bao nhiêu trong số những tội nhân đầu tiên, vẫn không loại bỏ nhược điểm của mình, bởi vì 

sau khi đã ngã, họ càng ngày càng xuống độ sâu của vực thẳm, từ đó chỉ có thực hành Luật của Ta mới 

có thể cứu được họ. 

 

47. Ta cũng sẽ nói với các con, rằng trong số những linh hồn mà Ta đã nói khi bắt đầu bài học này và ai 

là những người giám hộ, các giáo viên, cáccố vấn, cáchướng dẫn viên và cácbác sĩ của các con, cũng là 

những người đã học về những nhược điểm và chén đắng là kết quả của sự bất tuân; nhưng họ đã có 

thể kịp thời xem xét lại việc làm của mình, thanh lọc bản thân trong vùng nước của chính nghĩa, tình 

yêu, việc bác ái và sự bồi thường. 

 

48. Hãy bắt chước họ, Ôi! Các con của Ta, tự nâng mình lên trên tội lỗi giống như họ đã làm, vì vậy các 

con cũng sẽ có được niềm vui thiêng liêng khi được làm việc cùng với Cha, vì hạnh phúc của tất cả 

chúng sinh. 

 

49. Hiểu rằng các con đang trong sự thử nghiệm trên con đường tiến hóa của mình, nhận được những 

bài học về cuộc sống và những bài học này là những sự kiện mà các con gặp phải trên đường đi. 

 

50. Các con giống như những con chim, những người đã làmra cái tổ này nơi các con tụ tập để chờ đợi 

sự trở lại của tiếng ồn. Đôi khi cơn bão quật vào cây và các con chạy trốn vì sợ hãi, tìm nơi ẩn náu và 

bối rối,các con hỏi: Tại sao Thầyđã cho phép điều này? Thầynói với các con: Ta cho phép những thử 

thách này để chính các con sẽ biết liệu những gì các con đã dựng lên là vững chắc hay vẫn còn mong 

manh. 

 

51. Ngôi nhà cầu nguyện này, cũng như những nơi mà các con tụ tập để nghe Lời của Ta, phải chịu 

những thăng trầm của thời đại, mà Ta đã nói là những bài học và bài kiểm tra cho các con. 

 

52. Sống trong sự hiệp nhất thiêng liêng để luôn luôn thấy mình bị bão quật ngã, mỗi người chiếm giữ 

vị trí của mình và giữ vững cho đến khi cơn bão qua đi và bình yên lại đến với các con; nhưng nếu các 

con cho rằng mình bất lực để đoàn kết và đứng vững trước nghịch cảnh, thì các con sẽ bắt chước 

người bại liệt, người không còn nỗ lực để di chuyển, biết rằng tay chân của anh ta là vô dụng. Việc sử 

dụng các tác dụng tồn tại trong tinh thần của mình là gì, nếu khi thời điểm nhận ra giá trị của chúng 

đến, các con nghi ngờ, bị suy yếu và từ bỏ sứ mệnh tâm linh của mình? 

 

53. Các con có nghi ngờ sự hiện diện của Ta, bởi vì các thử thách quật vào nơi các con tụ tập không? 

Ta nói với các con, Ta là Người thể hiện chính mình và nói, ngay cả khi những nơi này không còn tồn 

tại. 

 

54. Đừng trở nên cuồng tín với những ngôi nhà cầu nguyện vật chất. Các con không hiểu rằng ngôi 

đền không thể phá hoại và vĩnh cửu là ngôi đền mà các con đang dựng lên trong lòng sao? 

 



55. Trong lúc bình yên hãy tự kiểm tra để lương tâm của các con có thể cho các conbiết liệu giá trị của 

việc làm của các con là có thật hay không, nếu công trạng của các con chỉ như vậy trước mắt các con 

hoặc nếu chúng đã đến với Ta. 

 

56. Mặc dù các con có sự giao tiếp của Ta và rất vui khi nghe những cụm từ của Ta về sự khôn ngoan 

và tình yêu, các con vẫn chưa chuẩn bị cho thời gian trong tương lai. Mặt khác, nhìn thấy anh em của 

mìnhngười không nhận được thông điệp này, cách họ kiến trúc, làm việc và xây dựng, ngay cả khi 

phần lớn công việc của họ là vật chất! Bắt chước những nỗ lực và sự thống nhất của họ. 

 

57. Họ cũng bị mâu thuẫn, bị bắt bớ và bị phán xét, tuy nhiên họ không nghi ngờ Ta; và các con, 

những người được đặt tên là môn đệ mới của Ta và đang nghe thấy biểu hiện của Tanhư là Chúa 

Thánh Thần, rất nghi ngờ bởi vì các con đã thấy ngôi nhà cầu nguyện này đôi khi phải chịu sự nghiêm 

khắc và thử thách, đặc trưng cho sự tồn tại của mình. 

 

58. Trẻ em lớn lên và trở thành người lớn, chúng lần lượt trở thành cha mẹ, nhưng trong tinh thần 

của các con tiếp tục giống như trẻ em, và các con không muốn phát triển hoặc nhân lên trong kiến 

thức và tình yêu. 

 

59. Mọi thứ được tạo ra chỉ có một lời giải thích và một lý do phù hợp với sự hoàn hảo của Cha, 

nhưng các con không được coi là sự hoàn hảo hay công lý hay lý trí. Nếu mọi thứ không như các con 

quan niệm, các con nghi ngờ; nếu hy vọng của các con không được thực hiện, các con nghi ngờ; trong 

mỗi nỗi khổ của chúng ta, các con nghi ngờ Ta, và nếu các con thấy các yếu tố của thiên nhiên được 

giải phóng, thì sự nghi ngờ của các con sẽ tăng lên. 

 

60. Ở vị trí nào các con đặt Ta nếu các con không yêu mến Ta như là Thiên Chúa và Chúa của mình? 

Các con suy nghĩ một cách hạn chế và không đáng kể, mà không phân tích thông điệp mà Taban cho 

các con trong mỗi thử nghiệm. Ta thực sự nói với các con rằng, khi các con diễn giải { nghĩa của những 

giáo huấn mà Ta gửi cho các con trong suốt các thời đại, các con sẽ nhận ra Ta là ai, và các con sẽ biết 

lý do cho mỗi bài học.  

 

61 Giống như khi các con học đọc trên thế giới, hãy học cách phân tích sự dạy dỗ về tinh thần và ngôn 

ngữ của tình yêu. 

 

62. Có một số người tin rằng, thế giới này chỉ là vật chất, do đó, trong đó những đam mê của cơ thể sẽ 

chiến thắng, nhưng với nó, các con đang cản trở sự nâng cao của tinh thần. Ôi, nhân loại không đáng 

kể và vô ích, các con muốn làm cho cuộc sống theo ý muốn của mình thế nào! Nhận ra rằng, thế giới 

này giống với xác thịt cũng như đối với tinh thần; Vì l{ do đó, Ta đã luôn luôn dạy các con tuân thủ 

luật của thế gian, đồng thời giúp đỡ tinh thần trong sự tiến hóa của nó. Để làm cho chúng hiểu, Ta đã 

phải nói với các nhà duy vật của Kỷ Nguyên thứ hai: "Hãy trả lại cho Thiên Chúa cái gì của Thiên Chúa 

và trả cho Caesar những gì của Caesar." 

 



63. Để làm chủ sự yếu đuối, nhỏ bé, khốn khổ, những đam mê và tiêu diệt mọi nghi ngờ, đức tin và 

việc tốt là cần thiết, đó là những đức tính chiến thắng những điều không thể; trước mắt họ những gì 

khó khăn và không thể đạt được sẽ biến mất như những cái bóng. 

 

64. Ta đã nói với những người đã tin vào Ta trong Kỷ Nguyên thứ hai: "Đức tin của ngươi đã cứu 

ngươi." Vì vậy, Ta đã tuyên bố nó bởi vì đức tin là một phương thuốc mạnh mẽ, nó là một sức mạnh 

biến đổi và ánh sáng của nó phá hủy tất cả bóng tối. 

 

67. Đó là l{ do tại sao trong vô số những người lắng nghe Ta, một số người đã được chữa lành bằng 

lời khôn ngoan, với sự thoải mái mà nó trút bỏ; những người khác đến để làm nhẹ gánh nặng tội lỗi 

của họ khi nghe sự dạy dỗ của Ta về công lý, sự tha thứ và tình yêu. 

 

68. Khi nghe Ta nói như vậy, các sợi nhạy cảm với cơn đau của các con bị đánh động và nếu các con 

gọi Ta là Bác sĩ, Ta sẽ tiếp cận để chữa lành cho các con. 

 

69. Cảm thấy rằng tình yêu của Ta dành cho các con như một lớp hy vọng. 

 

70. Phúc cho những ai đặt hy vọng và niềm tin của họ vào Ta. Hãy cảm nhận Ta gần mình và nói 

chuyện với Ta bằng trái tim về những nỗi buồn của các con; Đừng sợ, hỡi con chiên yêu dấu của Ta, 

không ai có thể hiểu được lời cầu nguyện nói lắp bắp của các con. Cho Ta xem vết thương của các con, 

biểu thị nỗi đau của các con với Ta, và ở đó Ta sẽ ký gửi nhựa thơm tình yêu và lòng nhân ái của Ta. 

 

71. Ta nhận được những nỗi buồn mà các con tâm sự với Ta trong im lặng. Xâm nhập vào sự hiệp 

thông tâm linh với Ta, để các con cảm nhận sâu sắc sự hiện diện của Ta trong mình. 

 

72. Các con sẽ thấy sự thanh thản của tinh thần làm dịu đi vùng biển hỗn loạn của những đam mê của 

mình. Các con chỉ lắng nghe Ta một vài phút qua người phát ngôn, và tuy nhiên, trái timcác con đã nói 

với Ta như thế nào. Bao nhiêu đau khổ và cay đắng đến với Ta! Bao nhiêu trái tim đau khổ vì sự vong 

ân, trở nên khô héo về sau, như những bông hoa bị tách ra và bị lãng quên! Bao nhiêu khóc lóc không 

thể hiện trong mắt, nhưng được che giấu trong lòng, chờ đợi giây phút bình yên ấy! Nỗi khổ của con 

người, của vợ và của mẹ, Ta tập hợp tất cả bằng sức mạnh của tình yêu của Ta. 

 

73. Ta đã đến để củng cố và bảo vệ những người yếu đuối khỏi nỗi đau, nhưng một khi họ khỏe mạnh, 

được chiếu sáng và mạnh mẽ, Ta muốn thấy họ an ủi những người đau khổ. Khi tình yêu dành cho 

nhau tồn tại, thế giới của các con sẽ bừng sáng với ánh sáng của sự hài hòa và sự thật sẽ bắt nguồn từ 

những đứa trẻ được nhập thể và tái sinh của họ, những người được ban cho thế giới này như một 

biệt thự tạm thời. 

 

74. Ta đã nói chuyện với các con một lần nữa qua đôi môi không thuần khiết, nhưng trong khoảnh 

khắc giao tiếp của Ta, họ đã có thể diễn giải Lời yêu thương của Ta. Đừng nghĩ rằng Ta đang sử dụng 

những phương tiện không hoàn hảo để nói chuyện với các con, Ta đạt được sự hiểu biết của họ 

nhưng không phải là xác thịt tội lỗi của họ. Ánh sáng của Ta đến gần khi người phát ngôn, trong lúc 



xuất thần, trao cho Ta trái tim của anh ta, và bản thể của anh ta, sau đó Ta sử dụng anh ta như một 

phương tiện để đạt đếnvô số ngườitrong một cách hạn chế và nhân bản. 

 

75. Đây là lời hứa của Ta thông qua Chúa Giêsu và Ta đã đến để thực hiện nó. Tađã nói với các tông 

đồ của Ta trong Kỷ Nguyên thứ hai: "Nếu Ta không rời đi, Thần Chân Lý sẽ không ở bên các con." Ý Ta 

muốn nói: nếu Ta, như là Chúa Giêsu bằng xương bằng thịt, sẽ không rời đi, Ta sẽ không thể trở lại và 

thể hiện bản thân mình với các con trong Thần Khí. Do đó, chính Ta, Thần An Ủi, Chúa Thánh Thần mà 

Ta đã hứa, đó là Lời của Ta, đó là thông điệp yêu thương của Ta. 

 

Bình An của Cha ở cùngcác con! 

 

 

BTL V1 - 21/366 - Cuốn Sách về Sự Sống Thật - Những Giáo Huấn của Chúa Giêsu 

 

Đức Chúa phán: 

 

1. Ôi, các môn đệ: các con đã quên cách cầu nguyện mà Ta đã dạy các con trong Kỷ Nguyên thứ hai và 

Ta đã đến để nhắc nhở các con về điều đó. 

 

2. Lời cầu nguyện nên dành cho các con một điều gì đó lớn lao và mạnh mẽ hơn là lặp lại những từ đã 

học được từ ký ức mà các con không nhận được gì nếu các con không có sự nâng cao về mặt tâm linh. 

 

3. Đừng làm quen với việc cầu nguyện chỉ bằng lời nói, cầu nguyện với tinh thần. Ta cũng sẽ nói với 

các con: ban phước với lời cầu nguyện, truyền đạt những suy nghĩ về ánh sáng cho anh em của mình; 

đừng xin bất cứ điều gì cho riêng mình, hãy nhớ rằng người phục vụ Ta, sẽ luôn để Ta dõi theo anh ta. 

 

4. Hạt giống mà các con gieo bằng tình yêu, các con sẽ nhận được nhân lên. 

 

5. Đến thăm và xức dầu cho người bệnh, an ủi tù nhân, ban bình an cho người túng thiếu và truyền 

niềm hy vọng đến trái tim đau khổ. 

 

6. Con người đã nhầm lẫn việc bác ái thực sự mà quên đi một trong những tình cảm cao nhất của tinh 

thần, với chủ nghĩa duy vật được thể hiện trong tất cả các hành động của họ. Ta đã thấy các con tặng 

một số đồng xu cho những người anh em tội nghiệp của mình với sự khinh miệt và thậm chí với sự 

ghê tởm, và các con cho tiền, bởi vì trong lòngmình, các con không có gì để cho; ước chicác con sẽ chỉ 

cho họ bằng tình yêu hoặc với mong muốn giúp đỡ, nhưng các con cho họ với niềm tự hào, với sự phô 

trương làm nhục người túng thiếu. Nếu các con cho họ mà không phù phiếm hay phản cảm, đồng tiền 

khốn khổ của các con sẽ phần nào xoa dịu cơn khát tình yêu của những linh hồn đó trong sự phục hồi 

hoàn toàn. 

 



7. Đối với những người coi việc từ thiện theo cách đó và với những hành động không hoàn hảo đó, 

hãy cố gắng im lặng tiếng nói của lương tâm của họ và giả vờ làm cho Ta tin rằng họ tuân thủ một 

trong những giáo huấn cao nhất của Ta, Ta đến nói với họ: rút lui vào phòng của mình và giao tiếp với 

Ta trong lời cầu nguyện của mình, để trong sự hiệp thông mà các con không quen thuộc vào lúc này, 

các con sẽ cảm thấy trong lòng mình một tia sáng hy vọng và lòng biết ơn đối với Cha, và cảm nhận 

nỗi đau của đồng bào, các con sẽ cầu nguyện cho họ, ngay cả khi các con chỉ làm điều đó cho những 

người thân yêu, đó sẽ là một bước tiến về tâm linh. 

 

8. Ta vẫn không thể yêu cầu tất cả những người chối bỏ chính mình và từ thiện đối với phần còn lại, 

hoặc tình yêu đích thực dành cho đồng bào của họ; nhưng từ các con, Ta thực sự mong đợi những 

việc làm xứng đáng với Ta và của các con, ôi, các môn đệ và người mới bắt đầu, những người ngày 

ngày nghe thấy giọng nói này làm dịu đi cảm xúc của các con. 

 

9. Nếu các con yêu, tất cả những lợi ích khác sẽ đến với các con. 

 

10. Tình yêu sẽ cho các con kiến thức để hiểu được sự thật mà người khác tìm kiếm trong vô vọng dọc 

theo những con đường đầy đá sỏi của khoa học. 

 

11. Cho phép Thầy hướng dẫn các con trong mọi hành động, lời nói và suy nghĩ của mình. Hãy chuẩn 

bị dưới sự hài lòng và yêu thương của Ngài và các con sẽ thể hiện tình yêu thiêng liêng, do đó các con 

sẽ cảm thấy gần Thiên Chúa hơn, vì các con sẽ hòa hợp với Ngài. 

 

12. Nếu các con yêu, các con sẽ trở nên khiêm nhường như Chúa Giêsu. 

 

13. Nếu các con yêu, các con sẽ không cần thờ cúng vật chất hay các nghi lễ, bởi vì các con sẽ mang 

theo ánh sáng chiếu vào ngôi đền bên trong của mình, trước đó các con sóng của tất cả các cơn bão 

đã có thể tấn công các con sẽ bị phá vỡ và bóng tối của loài người sẽ bị phá vỡ và bị phá hủy. 

 

14. Đừng xúc phạm thần thánh nữa, vì thực sự Ta nói với các con rằng, sự vong ân mà các con thể 

hiện trước Thiên Chúa là quá nhiều, khi các con thực hiện những thực hành bên ngoài mà các con đã 

thừa hưởng từ những người anh em đầu tiên của mình, và trong đó các con đã trở thành cuồng tín. 

 

15. Nhân loại đã thấy Chúa Giêsu chịu khổ nạn và những giáo huấnvà chứng ngôn của Ngài được các 

con tin. Tại sao tiếp tục đóng đinh Ngài trong các tác phẩm điêu khắc của mình? Có phải hàng thế kỷ 

không đủ để các con phải tiếp tục trưng bày Ngài là nạn nhân của sự gian ác của các con? 

 

16. Thay vì nhớ đến Ta trong những dằn vặt và đau đớn của Chúa Giêsu, tại sao các con không nhớ lại 

sự phục sinh của Ta, đầy ánh sáng và vinh quang? 

 

17. Đôi khi, khi nhìn thấy những thần tượng của các con đại diện cho Ta dưới hình dạng Chúa Giêsu 

trên thập giá, có một số người đã nghĩ rằng Ngài là một người đàn ông yếu đuối, hèn nhát hoặc nhút 



nhát, mà không nhận ra rằng Ta là Thần Khí và Ta đã chịu đựng những gì các con gọi là một sự hiến tế, 

nhưng Ta gọi là nghĩa vụ của tình yêu, là tấm gương cho cả nhân loại. 

 

18. Nếu các con suy niệm thực tế rằng Ta là một với Cha, hãy nhớ rằng không có vũ khí, hoặc thế lực 

hoặc sự tra tấn nào sẽ khiến Ta chịu khuất phục; nhưng nếu như là Con Người Tađã chịu đau khổ, bị 

đổ lỗi và đã chết, thì đó là để ban cho các con tấm gương siêu phàm của sự khiêm nhường của Ta. 

 

19. Con ngườiđã không hiểu được sự vĩ đại của bài học đó, và ở mọi nơi họ nêu lên hình ảnh của Đấng 

bị đóng đinh, điều đó thể hiện sự ô nhục đối với nhân loại này, người không có tình yêu hay sự tôn 

trọng đối với Đấng mà họ nói họ yêu, tiếp tục đóng đinh và xúc phạm Ngài hàng ngày làm tổn thương 

trái tim của anh em họ, người mà Thầyđã hiến mạng sống của Ngài. 

 

20. Ôi! Con cái của tất cả các tín ngưỡng, đừng phá hủy những tình cảm cao quý nhất của tinh thần 

hoặc cố gắng đáp ứng nó với các thực hành và tôn thờ bên ngoài!  

Nầy: Nếu một người mẹ không có thứ gì đó vật chất để dâng lên đứa con yêu dấu và nhỏ bé của mình, 

cô ôm anh ta vào lòng, chúc phúc cho anh ta bằng tất cả tình yêu của mình, hôn anh ta một cách dịu 

dàng, âu yếm nhìn anh ta một cách dịu dàng, bao phủ anh ta với nước mắt,nhưng không bao giờ cố 

gắng để lừa dối anh bằng những hành động yêu đương trống rỗng. 

 

21. Làm thế nào các con có thể nhận thức rằng Thầy Chí Thánh, chấp nhận các con tự thỏa mãn với 

những thực hành thiếu tất cả bản chất, sự thật và tình yêu, mà các con cố gắng đánh lừa tinh thần của 

mình, khiến nó tin rằng nó đã được nuôi dưỡng, khi trong thực tế mỗi lần nó có thêm sự phớt lờ về sự 

thật? 

 

22. Học cách yêu thương, chúc lành và tha thứ cho nhau; trở nên nhu mì và hiền lành, chính trực và 

cao thượng, và hiểu rằng, bằng cách không làm theo cách đó, các con sẽ không có trong cuộc sống của 

mình ngay cả những phản ánh nhỏ nhất về những việc làm của Đấng Kitô, Thầy của các con. 

 

23. Ta nói chuyện với tất cả mọi người, và Ta mời các con tiêu diệt những lỗi mà trong nhiều thế kỷ đã 

cản trở các con trong quá trình tiến hóa của mình. 

 

24. Lấy một tấm khiên tình yêu và nắm bắt sự thật như một thanh kiếm và chẳng mấy chốc các con sẽ 

tìm thấy con đường. Đừng sợ trở thành người gieo rắc tình yêu, bởi vì cả Philatô và Caipha đều không 

còn ở trong thế giới nữa để phán xét các môn đệ của Ta.  Các con sẽ bắt gặp những đồi Can-vê nhỏ 

dọc theo con đường của mình, nhưng vượt qua chúng để lại dấu vết của sức mạnh, sự thanh thản và 

niềm tin. 

 

25. Chúa Kitô đã để lại cho các con gương của Ngài, nhưng Ngài đang và sẽ tiếp tục là Thầy vĩnh cửu, 

về tinh thần và sự thật. 

 



26. Thần Chân Lý và An Ủi, là cùng một Thần Khí của Thiên Chúa đã rung động trong Chúa Giêsu yêu 

thương cư ngụ giữa conngười và cũng sẽ rung động trong các con khi các con học cách yêu như Ngài 

đã dạy các con. 

 

27. Các con là môn đệ mới của Ta, hãy lắng nghe: kể từ Kỷ Nguyên thứ hai Ta đã nói với các con rất rõ 

ràng về bản thân mình để các con tránh rơi vào sự cám dỗ và sai lầm. Khi Ta nói: Cha và Ta là Một, với 

điều đó Ta muốn nói rằng trong tình yêu của Ta dành cho  các con, theo lời của Ta và trong mỗi hành 

động của Ta, các con có sự hiện diện của Chúa Cha; tuy nhiên, các tôn giáo mà sau đó được thành lập 

và dựa trên sự dạy dỗ đó, đã rơi vào chủ nghĩa duy vật, tạo ra các hình tượng, trong đó họ đại diện 

cho hình dạng của Chúa Giêsu, và tôn thờ Ngài qua chúng, quên rằng Chúa Kitô là bản chất và tinh 

thần. 

 

28. Nếu Tađã muốn các con tôn thờ Ta trong hình thể của Chúa Giêsu, Tađã có thể rời khỏi cơ thể của 

Ngài để các con tôn kính nó, nhưng nếu Ta đã làm cho cơ thể đó biến mất một khi sứ vụ của nó đã 

hoàn thành, tại sao con ngườitôn thờ nó? Ta đã tiết lộ với các con rằng Vương quốc của Ta không phải 

là vật chất, nhưng mặc dù vậy, con người vẫn muốn giữ Ta lại trên Trái đất, và họ trình bày cho Ta sự 

giàu có và sức mạnh của một Vương quốc tạm thời và bị giới hạn. 

 

29. Có hai bản thể trong Chúa Giêsu, một vật chất, con người, được tạo ra bởi Thánh Ý của Ta trong 

bộ xương của trinh nữ của Maria, mà Tađã đặt tên là Con Trai của Con Người, và Thần khác, là Thần 

Khí, Người đã được đặt tên là Con Thiên Chúa. Trong đó là Lời Thánh của Chúa Cha, Người đã nói 

trong Chúa Giêsu; người khác chỉ là vật chất và hữu hình. 

 

30. Khi Ta được viên tổng trấn Caipha thẩm vấn nói với Ta: ‘Tôinài nỉÔng bởi Thiên Chúa Hằng Sống, 

hãy nói cho chúng tôi biết nếu Ông là Chúa Kitô, Đấng Thiên Sai, Con Thiên Chúa.’và Tađãtrả lời ông 

ta: "Ông đã nói như vậy." 

 

31. Đến các tông đồ của Ta, Ta đã tuyên bố rằng Ta sẽ trở về với Chúa Cha, từ nơiTa đã phát xuất, Ta 

đã ám chỉ đến Thần Khí Thánh đã biểu hiện chính Ngài trong thân thể của Chúa Giêsu; nhưng khi Tađã 

tiên báo cho các môn đệ của Ta rằng Con Người sẽ bị giao nộp và bị đóng đinh, Ta chỉ ám chỉ đến 

phần vật chất; nó sẽ không thể đóng đinh tinh thần hoặc phá hủy nó, bởi vì nó là bất tử và trên tất cả 

mọi thứ được tạo ra. 

 

32. Nếu Ta nói rằng Ta sẽ viết Luật của Ta trong trái tim các con, rằng Ta sẽ khắc nó trong tinh thần 

của các con và sẽ ngự trị trong các con, Ta đã nói đến sự khôn ngoan của Ta, về bản chất vĩnh cửu của 

Ta. Các con phải hiểu rằng, không phải Chúa Giêsu thâm nhập vào lòngcác con, mà là Chúa Kitô, Ngôi 

Lời Vĩnh Cửu, Đấng qua miệng của tiên tri Ê-sai đã được tuyên bố là Con Chiên chịu hiến tế. 

 

33. Trong vật chất, Chúa Giêsu là l{ tưởng của các con và là sự nhận thức về sự hoàn hảo, để trong 

Ngài, các con sẽ có một ví dụ đáng để bắt chước; Ta muốn dạy cho các con biết con người phải như 

thế nào để được giống như Chúa của mình. 

 



34. Thiên Chúa là Một và là Đấng Kitô cùng với Ngài, mặc dù Ngài là Lời của Thiên Chúa, con đường 

duy nhất mà các con sẽ đến với Cha của mọi thứ được tạo ra. 

 

35. Hạt giống của Ta được gieo trong mỗi tinh thần của nhân loại và ngày sẽ đến khi các con sẽ tự 

nâng mình lên cho đến khi các con giống với Thầy của mình. 

 

36. Thần Chân Lý là sự khôn ngoan siêu phàm, người đã đến để làm sáng tỏ mọi mầu nhiệmvà đã đến 

với tất cả mọi người, theo lời hứa của Ta dành cho loài người. Các conđang sống trong Kỷ Nguyên mà 

những biểu hiện này cần được nhận ra, bởi vì các con đã chuẩn bị tinh thần để tiếp nhận chúng. 

 

37. Kìa, những bệnh tật mà ngày nay gây rối nhân loại bắt nguồn từ việc họ không tuân thủ Luật của 

Ta và vì họ đã đưa ra một diễn giải vật chất cho các giáo huấn và mặc khải của Thiên Chúa. Với những 

lỗi lầm này, làm thế nào họ có thể nhận thức được bản chất tâm linh và mối quan hệ thiêng liêng của 

chúng gắn kết toàn thể nhân loại với Đấng Tạo Hóa của họ? Từ đó xuất hiện lòng tự cao tự đại, các 

cuộc chiến và sự yêu thích vật chất của các con. 

 

38. Thần Khí của Thiên Chúa giống như một cái cây vô tận, trong đó các nhánh là các biệt thự 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 ràng buộc các con với Đấng Tạo Hóa sao? 

 

39. Sự ngắn ngủi là việc các con đi qua thế giới, nhưng điều cần thiết là các conphải hoàn thành 

sứmệnh trước khi rời khỏi sự tồn tại này, để các con có thể sống trong các lâu đài cao hơn cho tinh 

thần ở bên kia thế giới. 

 

40. Tinh thần và thể xác 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 cái của ánh sáng, thứ hai thu được từ trái đất, đó là vấn đề. Cả hai 

đều hợp nhất trong một bản thể và chúng 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 xác sẽ hoàn thành hài hòa sứ mệnh mà Luật của Ta chỉ ra cho mỗi 

người. 

 

41. Các con cũng có thể hình dung tinh thần như thể nó là một 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 bởi các thử thách và những giáo 

huấn mà nó nhận được trong suốt sự tồn tại của con người. 

 

 

42. Ta đã đến để dạy các con làm thế nào các con có thể hiểu biết sâu sắc tinh thần của mình, vì làn 

sóng vật chất mênh mông đang phát triển trên nhân loại, phải tạo ra những nhu cầu tâm linh to lớn và 

trên thế giới cần phải có một nguồn ánh sáng , nơi những người bị khô cằn có thể làm dịu cơn khát 

của họ. 

 



43. Có bao nhiêu cuộc chiến khủng khiếp đang chờ đợi loài người, đáng sợ hơn nhiều so với những 

cuộc chiến đã xảy ra: trong đó cơn giận dữ của các yếu tố chưa được giải phóng, sẽ bị nhầm lẫn với 

tiếng sét của vũ khí của conngười; thế giới sẽ nhỏ bé để chứa đựng sự hủy diệt của nó. Hậu quả của 

tất cả những điều này là, conngười, sau khi đã đạt đến mức tối đa của nỗi đau và sự tuyệt vọng của 

họ, sẽ hướng sự cầu xin của họ đến Thiên Chúa thực sự, Đấng mà họ đã có thể không đến được trên 

con đường tình yêu, để cầu xin Ngài ban cho sự bình an. Rồi thì Ta, Chúa Kitô, Ngôi Lời, sẽ phục sinh 

trong lòng con người, bởi vì thời điểm đó sẽ là ngày thứ ba, trong đó,Ta sẽ thực hiện lời hứa cứu rỗi 

của Ta, để xây dựng đền thờ như Ta đã hứa với các con. 

 

44. Thần KhíThánh của Ta sẽ đáp xuống giống như thiên thần đã đáp xuống ngôi mộ của Chúa Giêsu, 

để nâng tấm bia mộ đóng kín trái tim các con để ánh sáng của Ta có thể chiếu sáng thứ thân mật nhất 

trong con người. 

 

45. Đây sẽ là bình minh tâm linh mà các con sẽ là nhân chứng; nhưng hạt giống của Ta và tin mừng sẽ 

được truyền bá, vì thời gian đấu tranh đã gần kề và con cái Ta cần phải chuẩn bị; nhưng hãy nhớ rằng 

từ nay sẽ không còn nghi ngờ gì nữa trong cuộc đấu tranh này, nó sẽ được đưa đến cuối cùng, trong 

đó ánh sáng sẽ chiến thắng bóng tối của nhân loại. 

 

46. Hãy chú ý, hỡi các môn đệ, để người mà Ta đã giải thích rất nhiều mầu nhiệm, sẽ không mất 

những lời ghi chúmà Ta đã giao phó cho các con , để mở cuốn sách sự Khôn Ngoancủa Ta; cảm thấy sự 

yên bình để làm cho nó được cảm nhận xung quanh các con. 

 

47. Chỉ với sự bình tĩnh và nâng cao sự trong sạch của tinh thần, các con sẽ trở thành người gieo rắc 

tâm linh. 

 

48. Giữa tất cả những thay đổi của cuộc sống trần gian của mình, nhiều phép lạ có thể được các con 

thực hiện, nếu các con thực sự trân trọng trong tinh thần của mình món quà bình an mà tình yêu của 

Ta ban tặng; mặt khác, nếu các con không chịu đựng điều đó, các con sẽ thực hiện rất ít hành động 

xứng đáng với Ta. 

 

49. Nhận sự dạy dỗ của Ta mà không phải lo lắng, với sự dịu dàng; chiêm ngưỡng Ta bằng sự nhạy 

cảm của cảm xúc và cảm giác của Ta. Ta với sự dịu dàng, giống như trẻ con cảm nhận được tình yêu 

của mẹ. Chỉ có như vậy, các con mới ở trong một điều kiện để nhận và hưởng lợi từ dòng ánh sáng 

tràn ra từ những giáo huấn của Ta. 

 

50. Học cách thâm nhập vào bầu không khí hòa bình thân mật mà những khoảnh khắc này mang đến 

cho các con khi các con ở lại với Ta, và quên đi những đau đớn và vấn đề của mình, để các con có thể 

được củng cố trong tình yêu của Ta. 

 

51. Hãy mạnh mẽ để các con có thể chịu đựng được những thử thách và cầu nguyện cho nhân loại 

đang bị xáo trộn và đau khổ như các con, và sự thật Ta nói với các con rằng, khi các con cảm thấy sự 

bình yên của Ta trong tay, các con sẽ nhận thấy rằng hòa bình đã đáp xuống trên tất cả. 



 

52. Nhiều lần các con hỏi Ta tại sao, để nhận được ân sủng từ Ta, trước tiên các con phải khóc vì một 

số thử nghiệm, và Ta nói với các con rằng, mỗi người trong số các con giống như một cái cây, đôi khi 

các con có những nhánh bị ảnh hưởng và bị khô, việc cắt tỉa đó là cần thiết để tạo ra những quả tốt, 

và những vết cắt đó phải khiến các con đau đớn. 

 

53. Đôi khi việc cắt tỉa đó đến tận gốc rễ để tiêu diệt những căn bệnh đã làm ô nhiễm tinh thần của 

các con. 

 

54. Có lúc các con khóc, nhưng đừng tuyệt vọng, vì sau cơn đau, sức khỏe thực sự sẽ đến. 

 

55. Khi Ta tách các con ra khỏi con đường bất chính, Ta làm điều đó với lòng từ bi và tình yêu lớn lao, 

mặc dù hiện tại các con không hiểu những thiết kế hoàn hảo của Ta. Ta cai trị bệnh tật trong các con 

và Ta biến nó thành sức khỏe và niềm vui; do đó, Ta rút vào con đường duy vật, bối rối và lạc lối từ 

con đường chính nghĩa. 

 

56. Khi chúng đã đóng đinh Chúa Giêsu, Ngài yêu thương đãtha thứ cho những kẻ đãhành quyết Ngài 

và đãban cho họ sự sống, cầu xin Chúa Cha cho sự cứu rỗi; với lời nói và sự im lặng của Ngài, Ngài 

cũng đã tha thứ cho họ và những bằng chứng về tình yêu vô hạn đối với loài người, đã và sẽ luôn như 

những dòng nước vô tận, trong đó con người sẽ được truyền cảm hứng về những hành động tha thứ 

và tình yêu cao quý nhất của họ. 

 

57. Hôm nay như ngày hôm qua, Ta đã đến để mời các con một thức uống từ đài phun nước của sự 

thật và sự sống, để nâng các con khỏi thác nước, và chiếu sáng con đường để các con có thể chịu 

đựng những thử thách trong cuộc hành trình của mình qua thế giới này và điều đó sẽ phục vụ như 

một bước, để tiến lên biệt thự nơi các con sẽ biết sự bình an tối cao. 

 

58. Các con không có gì phải sợ từ Đấng Tạo Hóa của mình; nhưng từ chính mìnhthì có, khi tinh thần 

của các con không nằm trong con đường được đánh dấu bởi Luật của Ta. 

 

59. Tìm kiếm con đường mà Chúa Giêsu đã đặt ra, để các con có thể gác lại chén đắng đó. Nếu các con 

đánh mất chính mình hoặc tự nguyện trì hoãn việc đến Vương Quốc hòa bình, đó sẽ là vì các con 

muốn nó theo cách đó, nhưng không phải Thánh Ý của Ta. 

 

60. Cho phép Ta hướng dẫn các con, để được Ta hỗ trợ, các con sẽ diễn giải những giáo huấn mà Sách 

Sự Sống đưa ra và hiểu điều gì đó về tương lai đang chờ đợi loài người. 

 

61. Đừng sợ các vị vua hay các lãnh chúa hoặc bất kz ai thể hiện bất kz danh hiệu hay quyền lực nào, 

bởi vì không có gì sẽ phản đối những gì là sự quyết định của Chúa Cha. 

 

62. Ta đã biểu lộ Ánh Sáng của Tachuyển dịch nó thành những lời, mà một số các con đã nghe và mọi 

người sẽ biết về nó thông qua các bài viết và lời chứng. 



 

63. Ta đã nói với các con rằng,Ta là Chiến Binh Vĩ Đại có thanh kiếm đã sẵn sàng cho trận chiến, nhưng 

hãy nhớ rằng,Ta không đến để khiêu khích những cuộc chiến giữa con người, giống như những người 

các con luôn có; Của Ta là một cuộc chiến của những { tưởng, của những niềm tin, trong đó tuôn chảy 

sự thật, tình yêu, lý trí, công lý và sự Khôn Ngoan thực sự. 

 

64. Nhưng khi cuộc đấu tranh trở nên căng thẳng hơn và con người bắt đầu nhận ra rằng, những 

thông điệp này là nguồn cảm hứng của Thiên Chúa, là ánh sáng của tình yêu của Thiên Chúa, chỉ tìm 

kiếm sự bình an giữa nhân loại, thì anh ta sẽ cảm thấy một sự thúc đẩy để đưa chúng vào thực tiễn, 

để dạy chúng cho tất cả những ai không biết chúng, và sau đó anh ta sẽ đưa Giáo L{ của Ta để tiêu 

diệt điều ác đã gây ra sự bất tuân của các con. 

 

65. Ta sẽ tuôn đổ nguồn cảm hứng của Ta cho tất cả những gì các con học và phân tích từ Lời đã được 

viết, để các con có thể khuếch đại sự dạy dỗ mà các conđưa cho đồng bào của mình. 

 

66. Khi giữa con người, bắt đầu có sự nổi lên những người vô cảm đối với người bi ̣tổn thương, hãy 

yêu thương và tha thứ cho người đã xúc phạm họ và với tình yêu Thiên Chúa phù hộ, bởi vì với những 

bài học hoàn hảo của họ, họ được chuyển đổi thành những tấm gương sống của Chúa Giêsu, rồicác 

con sẽ được sống trong sự khởi đầu của Triều Đại của Chúa Kitô trong lòng nhân loại. 

 

Bình An của Cha ở cùngcác con! 

 

 

BTL V1 - 22/366 - Cuốn Sách về Sự Sống Thật - Những Giáo Huấn của Chúa Giêsu 

 

Đức Chúa phán: 

 

1. Đây là thời kz Khai Sáng Vĩ Đại cho dân Do Thái, trong đó Ta đang thức tỉnh tinh thần của những lâu 

đài đa dạng, trên những con đường khác nhau trên Trái đất, để tất cả con cái Ta sẽ đến với Ta đầy sự 

hiểu biết và tình yêu để nhận di sản của chúng. 

 

2. Ta đang chọn trong số những người đàn ông, phụ nữ, người lớn tuổi và trẻ em của nhân loại, trong 

đó có những tinh thần của Do Thái, vì họ là người đầu tiên của Thiên Tính của Ta, chịu trách nhiệm 

cho những mặc khải của Ta. 

 

3. Trong ba thời kz Ta đã đoàn tụ và tập hợp dân của Ta, và trong Kỷ Nguyên thứ ba này, tinh thần của 

các con đã bị ngạc nhiên bởi sự hiện diện của Ta và Lời của Ta thông qua một giảng viên của con 

người, vì các con không tin rằng Chúa Kitô, Lời thánh, sẽ đến giao  tiếp với các con theo cách này. Đã 

tuyên bố sự trở lại của Ta như là Chúa Thánh Thần qua các tiên tri, các con đã không theo dõi chờ đợi 

sự xuất hiện của Ta, và bây giờ các con có biểu hiện của Ta giữa các con, các con đã không nhận ra Ta, 

vì sự thiếu tâm linh của mình, về sự dạy dỗ trong các giáo huấn thiêng liêng . Nhưng các con nên hiểu 



rằng dưới bất kz hình thức nào Ta thể hiện bản thân mình với các con, Ta sẽ luôn luôn là bản chất, sự 

hiện diện và sức mạnh, sự thật và tình yêu.  

 

4. Vậy tại sao các con lại nghi ngờ Ta trong ba Kỷ Nguyên mà Ta đã thể hiện bản thân mình trước các 

con? Tình cờ, có phải Ta đã che giấu các dấu hiệu và thời điểm Ta đến, để nhân loại bị nhầm lẫn 

không? Thực sự không phải vậy. Những người nghi ngờ sự hiện diện  của Ta, im lặng, bịt kín đôi môi, 

tiếp tục lắng nghe Ta không mệt mỏi, trừ khi các con thú nhận rằng chính Ta, Thiên Chúa của các con, 

người đã đến để giao tiếp với chính các con thông qua một phát ngôn của con người. Nếu Ta thể hiện 

bản thân mình thông qua phát ngôn của người nam và nữ, những người không hoàn hảo và yếu đuối 

giống với các con, đó là vì Ta đã tìm kiếm ai đó mà Ta có thể giao tiếp, và Ta đã không tìm thấy một 

trái tim trong sáng và  thuần khiết để thể hiện bản thân mình sự Uy Nghi của Ta. 

 

5. Ta đã tìm kiếm ở trẻ em và Ta nhận thấy rằng trong khi xác thịt vô tội, linh hồn mang theo nó một 

xiềng xích của những tệ nạn mà nó đã thu thập được trong các thời kz trước, và nó đã quên rằng nó 

đã tái sinh trên hành tinh này, chỉ đơn thuần là tái sinh để thanh lọc chính nó trong một cơ thể mới. 

Ta đã tìm kiếm trong số những người chưa thành niên để có một trái tim thuần khiết, và Ta thấy rằng 

chàng trai trẻ đã bị vấy bẩn và mang vết thương trong tâm hồn anh ta; và trong các thiếu nữ là mầm 

mống của sự cám dỗ. Trong số những người già, Ta chỉ thấy những sinh vật mệt mỏi và bối rối do 

những thăng trầm của cuộc sống. Trong số những người của khoa học, chủ nghĩa duy vật và sự phù 

phiếm chiếm ưu thế, vì sau khi Ta đã chỉ cho họ những bí mật của thiên nhiên, họ đã cảm thấy quan 

trọng và họ đã muốn biến chúng thành những vị thần trong thế giới này. Và trong số những người 

được gọi là Linh Mục của Thiên Tính của Ta, Ta chỉ khám phá ra những kẻ giả hình và những Pharisêu 

của Kỷ Nguyên thứ ba. Vì l{ do đó, Ta nói với các con: Ta đã chọn trong số những người tội lỗi mà Ta 

đã đặt tên là người phát ngôn, giống như các con, và qua  món quà này mà Ta đã tặng họ, họ đang 

thực hiện sự phục hồi và đang được cứu. Vào lúc tia sáng của Ta chiếu xuống và do đó chuẩn bị họ để 

Ta có thể liên lạc qua năng khiếu của họ, Ta rút lại nhược điểm của họ, Ta nhận được độ cao của họ và 

những sinh linh của Ta, người mà họ được giao phó để theo dõi họ, sẽ chuẩn bị và làm cho họ xứng 

đáng. 

 

6. Ta có thể biểu lộ rõ ràng hoặc làm cho giọng nói của Ta vang lên như khi các con đã nghe thấy nó 

trong Kỷ Nguyên đầu tiên trên núi Sinai, nhưng nếu thông qua phương pháp đó, các con sẽ đạt được 

đức tin nào trước mặt Ta? Không có gì, bởi vì đức hạnh của đức tin là một bước dọc theo nấc thang 

của sự tiến hóa của mình. Nhưng Ta không che giấu bản thân mình vì điều đó, và nếu Ta giao tiếp qua 

giảng viên thì đó là vì Ta yêu các con, và Ta mặc khải cho các con một bài học cao hơn để các con có 

thể nhận ra Ta trong sự hoàn hảo của nó.  

 

7. Trong tinh thần của con người, đó là kiệt tác của Ta, Ta đã đặt ánh sáng thiêng liêng 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 

cuộc sống ở bên kia thế giới và các giác quan trong cơ thể mình để các con có thể tận hưởng và hoàn 

thiện chính mình. Ta đã trao 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. 

 

8. Ta đã ban cho các con món quà tự do ý chí, và 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. 

 

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

nào. 

 

10. Ta là Đường, Sự thật và 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. 

 

11. Nếu các con cảm thấy không chắc chắn với cuộc sống, nếu các con cho rằng mình bất lực trước 

cuộc đấu tranh, hãy cầu nguyện, liên lạc với Ta và ở lại trong con đường  hòa bình mà tình yêu của Ta 

dành cho các con. Sửa lỗi của mình, tái tạo chính mình và tha thứ cho những người xúc phạm mình. 

Từ bỏ chính mình trước những thử thách, và các con sẽ cảm nhận được sức mạnh và sự bình an của 

Ta, bất chấp những thăng trầm của cuộc sống.  

 

12. Thầy sẵn sàng dạy các con và rót trí tuệ của Ngài vào trong tinh thần và trái tim của các con, vì Ta 

sẽ nói chuyện với các con điều này có nghĩa là chỉ một thời gian ngắn. Ta muốn để lại cho các con như 

những người thừa kế Lời của Ta, để các con có thể bảo vệ nó một cách nhiệt tình. Đó là sự thật, và 

nếu các con để nó được biết đến đối với anh em của mình với sự thuần khiết ban đầu và với những 

việc làm tốt của mình, các con sẽ hoàn thành sứ mệnh tâm linh của mình.  

 

13. Những người tại thời điểm khởi hành của Ta nói với Ta: " Thưa Thầy, Ngài đang rời khỏi chúng con 

và Ngài rời bỏ chúng con như những đứa trẻ mồ côi", là những người bị  điếc và mù trước biểu hiện 

của Ta và họ đã không nỗ lực để hiểu bài học của Ta. 

 

14. Trong một thời gian dài, Ta đã nhìn thấy sự cuồng tín và thờ ngẫu tượng trong sự thờ phượng của 

các con; các con mang đến những ngôi nhà cầu nguyện những lễ vật, mà chúng không đến được với 

Ta; Vì l{ do đó, Ta đã mời các con phân tích Lời của Ta, để tinh thần của các con có thể phát triển, bởi 

vì giai đoạn chuẩn bị đang kết thúc và các con cần phải tiến một bước để hiểu được những giáo huấn 

của Ta.  

 

15. Những người bất chính sẽ được chuyển đổi thành người mới bắt đầu, người mới bắt đầu thành 

môn đệ và môn đệ thành những tấm gương sống khiêm nhường, bác ái và khôn ngoan. Nhiều người 

trong số họ nằm trong số những người này, nhưng họ cũng bị phân tán giữa các nhà khoa học và giữa 

các tôn giáo và giáo phái. 

 



16. Đừng trở nên vô ích với những thành quả của khoa học của mình, vì bây giờ trong khi có rất nhiều 

tiến bộ đã đạt được, là khi nhân loại phải chịu đựng nhiều hơn, khi có nhiều đau khổ, sự bất ổn, bệnh 

tật và chiến tranh tàn phá. 

 

17. Con người vẫn chưa khám phá ra khoa học thực sự, thứ có được thông qua con đường tình yêu. 

 

18. Kìa, sự phù phiếm đã làm các con mù quáng; mỗi quốc gia muốn có những người thông thái vĩ đại 

nhất trên Trái đất. Ta thực sự nói với các con rằng, các nhà bác học đã  không thâm nhập sâu vào các 

bí mật của Chúa. Ta có thể nói với các con rằng, kiến thức mà con người có được về cuộc sống vẫn 

còn nông cạn.  

 

19. Thời gian gần đến, trong đó, những điều mặc khải tâm linh sẽ tiết lộ cho nhân loại con đường sáng 

ngời, để tiếp cận và biết những mầu nhiệm được che giấu trong cung lòng của sự Sáng Tạo. Ánh sáng 

của Thần Khí Ta sẽ tiết lộ cho các con cách thức có được khoa học thực sự sẽ cho phép con người 

được công nhận và tuân theo các sinh vật bao quanh mình, và bởi các yếu tố của sự Sáng Tạo, do đó 

hoàn thành cách này theo Thánh Ý Ta, con người  sẽ là chúa tể trên trái đất, nhưng điều đó sẽ diễn ra 

khi tinh thần của con người được chiếu sáng bởi lương tâm của nó, sẽ thực thi sức mạnh và ánh sáng 

của nó trên những điểm yếu của xác thịt. 

 

20. Làm thế nào các lực và các yếu tố của sự Sáng Tạo có thể phục tùng ý chí của con người khi con 

người bị thúc đẩy bởi cảm xúc tự cao tự đại, trong khi Thiên nhiên được hướng dẫn bởi Luật tình yêu 

của Ta? 

 

21. Cần phải có l{ tưởng của nhân loại để được hướng dẫn theo con đường công l{, được dẫn dắt bởi 

sự thật của một sự dạy dỗ hoàn hảo, điều này sẽ tiết lộ cho nó { nghĩa của sự sống vĩnh cửu, và rằng 

sự dạy dỗ đó là Giáo L{ tâm linh này, trong suốt dòng thời gian, sẽ biến đổi đời sống tâm linh và con 

người của các con. 

 

22. Con người tự mình không có khả năng tiếp nhận Lời của Ta và sửa đổi phong tục, khuynh hướng, 

tham vọng và l{ tưởng của anh ta, đó là l{ do tại sao Ta đã cho phép nỗi đau lay chuyển anh ta cho 

một thời gian, nhưng khi chén của anh ta trở nên cay đắng hơn và anh ta nhận ra lỗi của mình trước 

Đấng phán xét lương tâm của anh ta, anh ta sẽ cầu khẩn Danh Ta, anh ta sẽ tìm kiếm Ta, con chiên lạc 

sẽ trở về với tình yêu của Ta và tất cả con cái Ta sẽ được lấp đầy ánh sáng của Thần Khí của Ta để bắt 

đầu một dạng sống mới. 

 

23. Ta đã chưa đến để đặt khuyết điểm vào công việc của các con trên Trái đất. Không, Ta đến để chỉ 

ra lỗi của các con, vì Ta muốn các con đạt được sự hoàn hảo thuộc về các con như một di sản vĩnh 

cửu. Tinh thần của các con sẽ không bị mất, bởi vì nó là tia sáng của ánh sáng và hình ảnh thiêng liêng 

của Chúa và Đấng Tạo Hóa của các con.  

 

24. Điều gì sẽ trở thành của tinh thần các con nếu Ta cống hiến bản thân để thể hiện công việc con 

người của các con và khiến nó bị bỏ rơi vô thời hạn cho những đam mê trần thế?  



 

25. Nếu Ta đến với các con, đó là vì Ta yêu các con, nếu Ta nói chuyện với các con với sự nghiêm khắc 

rõ ràng, công lý của Ta và tình yêu của Ta nằm trong Lời của Ta. Nếu Ta làm cho các con nhận thức 

được sự thật, mặc dù đôi khi nó có thể khiến các con đau đớn, đó là vì Ta mong muốn sự cứu rỗi của 

các con. 

 

26. Đừng từ chối Lời của Ta, hãy phân tích nó để trong bản chất của nó, các con sẽ tìm  thấy Giáo Lý có 

khả năng thực hiện phép lạ biến thung lũng nước mắt này, mà ngày nay đã bị chuyển thành một 

thung lũng chiến tranh đẫm máu giữa anh em, thành một thung lũng hòa bình nơi chỉ có một gia đình 

sẽ sống, nhân loại, thực hành sự công bằng, hoàn hảo và yêu thương mà Cha của các con đã truyền 

cảm hứng, vì trong sự hoàn thành của chúng, các con sẽ tìm thấy hạnh phúc.  

 

27. Rất ít các môn đệ của Ta đã có trong thế giới này và thậm chí còn ít hơn về số lượng những người 

được ví như hình ảnh của Thầy Chí Thánh. Trong cõi tâm linh Ta có nhiều môn đệ, vì đó là nơi có 

nhiều tiến bộ hơn trong sự nghiên cứu về sự dạy dỗ của Ta. Đó là nơi những người mới bắt đầu của 

Ta, những người khát và đói tình yêu, nhận được từ Thầy của họ những gì nhân loại đã từ chối họ. Đó 

là nơi những người đã bị phớt lờ trên Trái đất, vì sự khiêm nhường của họ, phát sáng vì đức hạnh của 

họ và là nơi những người phát sáng với sự giác ngộ sai lầm trong thế giới này, khóc lóc với sự buồn bã 

và ăn năn. 

 

28. Ở bên kia thế giới, là nơi Ta chào đón các con theo cách mà các con không mong đợi trên Trái đất, 

khi các con tái lập nước mắt nhưng giáng phước cho Ta. Không có vấn đề gì trong suốt cuộc hành 

trình của mình, các con đã có một khoảnh khắc tuyệt vọng. Ta sẽ tính đến việc các con đã có những 

ngày đau khổ tột cùng và trong đó các con đã chứng minh sự cam chịu và các con giáng phúc cho 

Danh của Ta. Cũng trong sự nhỏ bé của mình, các con đã trải qua một số những ngọn đồi Can-vê, mặc 

dù những điều này là do sự bất tuân của các con. 

 

29. Này, trong một vài khoảnh khắc của lòng trung thành và tình yêu dành cho Thiên Chúa, các con sẽ 

có được thời gian của cuộc sống và ân sủng ở bên kia thế giới. Theo cách đó, tình yêu vĩnh cửu của Ta 

đáp lại tình yêu tạm thời của con người.  

 

30. Phúc cho những người ngã xuống và biết chỗi dậy, đang khóc lóc và giáng phước cho Ta, những 

người bị tổn thương bởi chính anh em của họ, tâm sự với Ta sâu thẳm trong lòng họ. Những người 

nhỏ bé và buồn bã, bị chế giễu, nhưng nhu mì và vì l{ do đó mạnh mẽ về tinh thần, thực sự là những 

môn đệ của Ta. 

 

31. Hãy vui mừng với những bài học này, các con sẽ tiến bộ trong quá trình tiến hóa của mình, ngay cả 

khi có những người cho phép bản thân được hướng dẫn bởi những  phán đoán vội vàng, hãy nghĩ 

ngược lại. Trong nhiều thế kỷ, các con đã bị chia rẽ bởi các tôn giáo và giáo phái, bởi vì các con luôn 

khao khát được biết nhiều thứ hơn những gì các con biết và các con vẫn có một trái tim khô héo vì 

thiếu tình yêu, bất chấp nhiều niềm tin như các con đã có. Nhưng chẳng mấy chốc các con sẽ tập hợp 

xung quanh tình yêu hoàn hảo bắt nguồn từ Sách Sự Sống đích thực, đó là Lời này.  



 

32. Các con đang chết dần vì khát phần tâm linh, các con khô héo vì thiếu giọt sương tình yêu và tình 

cảm thuần khiết; các con cảm thấy cô đơn và vì l{ do đó, Ta đã đổ vào các con hương thơm không thể 

nhầm lẫn của tình yêu của Ta, thứ sẽ cho phép tinh thần của các con được tái sinh và thăng hoa trong 

đức hạnh.  

 

33. Hãy lắng nghe Ta, các môn đệ, để Ta sẽ xóa khỏi tâm trí của các con những tín ngưỡng cổ xưa. Kitô 

giáo bị chia thành các giáo phái không thể hiện tình yêu giữa họ, làm nhục, từ chối và đe dọa anh em 

của họ bằng những phán đoán sai lầm. Ta nói với các con rằng họ là những Kitô hữu không có tình 

yêu, do đó, họ không phải là Kitô hữu, vì Chúa Kitô là tình yêu.  

 

34. Có những người đại diện cho Đức Gia-vê là một người già, đầy những khiếm khuyết của con 

người, báo thù, tàn nhẫn và đáng sợ hơn cả những thẩm phán tồi tệ nhất của các con trên Trái đất. 

 

35. Ta không nói điều này để các con sẽ chế giễu bất cứ ai, nhưng khái niệm về tình yêu thiêng liêng 

của các con sẽ được thanh tẩy. Hôm nay các con không chú ý việc mình đã tôn thờ Ta như thế nào 

trong quá khứ. 

 

36. Thực hành sự im lặng mà ủng hộ tinh thần để nó sẽ tìm thấy Thiên Chúa của nó; sự im lặng đó 

giống như một nguồn tri thức và tất cả những ai thâm nhập vào nó, sẽ được lấp đầy bởi sự khôn 

ngoan của trí tuệ của Ta. Sự im lặng giống như một nơi khép kín với những bức tường không thể phá 

hủy, mà chỉ có tinh thần mới có quyền truy cập. Con người liên tục mang trong mình, kiến thức về nơi 

bí mật mà anh ta có thể giao tiếp với Thiên Chúa. 

 

37. Các con có thể liên lạc với Cha của mình trong mọi lúc mọi nơi, vì nơi đó không có hậu quả, nó có 

thể ở trên đỉnh núi hoặc nếu các con thấy mình ở sâu trong một thung lũng, trong sự hỗn loạn của 

một thành phố, trong sự bình an trong nhà mình hoặc ở giữa một cuộc chiến tranh; Nếu các con tìm 

kiếm Ta ở bên trong thánh đường của mình giữa sự im lặng sâu thẳm của độ cao của mình, cánh cửa 

của ngôi đền vạn năng và vô hình sẽ được mở ra ngay lập tức, để các con cảm thấy mình thật sự ở 

trong nhà của Cha, tồn tại trong mỗi tinh thần. 

 

38. Khi nỗi đau của những thử thách lấn át các con, và cuộc sống hủy hoại các giác quan của các con, 

nếu các con trải qua một mong muốn mãnh liệt để có được một chút bình yên, rút lui vào phòng của 

mình hoặc tìm kiếm sự im lặng, sự cô độc của vùng nông thôn, sẽ nâng cao tinh thần các con, được 

hướng dẫn bởi lương tâm của nó, và đi vào suy niệm. Sự im lặng là vương quốc của tinh thần, một 

vương quốc vô hình đối với nhãn quan của con người.    

 

39. Tại thời điểm thâm nhập vào sự xuất thần tâm linh, sự thức tỉnh của các giác quan vượt trội thu 

được, trực giác dâng trào, cảm hứng bừng sáng, tương lai được cảm nhận và đời sống tâm linh chạm 

đến những gì xa vời, và biến những điều trước đây đã hình như không thể. 

 



40. Nếu các con muốn thâm nhập vào sự im lặng của thánh đường này, của con Tàu  này, chính các 

con nên là người chuẩn bị đường đi, chỉ với sự thuần khiết thực sự, các con mới có thể thâm nhập nó. 

 

41. Trong đó tồn tại những món quà và các sứ vụ chỉ chờ đến giờ chuẩn bị của các con, để trú ngụ 

trong tinh thần của mình và chuyển đổi các con thành các tiên tri và các giáo viên.  

 

42. Trong con Tàu đó là tất cả quá khứ, hiện tại và tương lai của tất cả chúng sinh, có manna của tinh 

thần, bánh của sự sống vĩnh cửu, mà Ta đã nói qua Chúa Giêsu rằng "ai ăn bánh đó, sẽ không bao giờ 

chết . " 

 

43. Tinh thần của các con đã vui mừng trong khi lắng nghe Lời của Ta và đã tìm thấy một cơ hội để 

hoàn thành sứ vụ của mình, trong số những người lao động mà Ta đang hình thành.  

 

44. Có bao nhiêu phiền não các con quên trong khi các con dành riêng cho công việc được ban phước 

này của sự tư vấn, chữa lành và an ủi đồng bào của mình! 

 

45. Tinh thần của các con đã được tăng sức và xác thịt đã được chữa lành, do đó Ta nói với các con 

rằng, anh ta là người mang lại hòa bình, nhựa thơm chữa lành hoặc thực hành bác ái dưới bất kz hình 

thức nào, trong số đó, sẽ thấy được nhân lên trong chính anh ta mà Ta ban cho. 

 

46. Theo cách đó, Ta đang tách các con ra khỏi những thú vui sai lầm của thế giới, khỏi những gì thừa 

thãi, để trái tim các con sẽ được gột rửa và luôn xứng đáng để lòng từ bi của Ta vượt qua nó cho 

người túng thiếu; do đó, các con sẽ không quay trở lại làm ô nhiễm chính mình bởi sự dữ đang thịnh 

hành ở khắp mọi nơi.  

 

47. Sự rõ ràng bên trong và bên ngoài là điều cần thiết trong các môn đệ của Ta, vì như vậy, các con sẽ 

được anh em tin tưởng khi các con phát sinh để mở rộng những tin tức tốt lành này. Chỉ bằng cách có 

trái tim khỏe mạnh và sạch sẽ, những việc tốt sẽ phát ra từ nó, và từ đôi môi của các con những lời 

nói nhẹ nhàng.  

 

48. Theo cách của mình, các con sẽ tìm thấy bóng tối và sự nhầm lẫn, và chỉ có sức mạnh và năng lực 

mà các con sẽ phải vượt qua sự giả dối với sự thật, sẽ chính xác là sự rõ ràng về cảm xúc của mình, sự 

thuần khiết của việc làm của mình; đừng quên rằng mặc dù trước đồng bào của mình, các con có thể 

giả vờ thể hiện sự thật mà không sở hữu nó, các con sẽ không thể lừa dối Ta.  

 

49. Sự biến đổi của các con phải sâu sắc và trung thực, đến mức các con sẽ nhận thấy điều đó trong 

tâm linh mà con cái các con đến với thế giới, những thế hệ mới đó là lời hứa cho nhân loại, những 

người khỏe mạnh về thể xác và tinh thần, chứ  không phải nô lệ cho sự cám dỗ, hoặc nạn nhân của sự 

giả dối của anh em mình, nhưng chúng sinh có khả năng yêu thương Ta với nhân phẩm và yêu thương 

đồng bào của mình bằng sự thật. Thời gian đến gần khi những kẻ thù của Giáo Lý của Ta sẽ nảy sinh và 

nằm chờ các con, muốn phá hủy hạt giống của các con, nhưng Ta nói với các con rằng, nếu các con coi 

nó là di sản thiêng liêng của mình, nếu các con cảnh giác với những gì Ta đã giao phó cho các con , 



không có sức mạnh nào sẽ phá hủy những gì các con gieo bằng tình yêu và nhân danh Ta trong lòng 

anh em. 

 

50. Thực hành Lời của Ta, rao giảng bằng hành động, làm chứng bằng những việc làm, lời nói và suy 

nghĩ tốt, và lời chứng của các con sẽ xứng đáng với sự dạy dỗ của Ta. 

 

51. Theo dõi và cầu nguyện, các con nên chờ đợi những người sớm muộn sẽ đến tìm các con. Những 

người lính sẽ đến từ những cuộc chiến với một trái tim chán nản và  một tinh thần thổn thức; những 

người đứng đầu sẽ nhận ra lỗi lầm của họ và sẽ công khai khóc vì lỗi lầm của họ và vô số người khát và 

đói công l{ sẽ tìm kiếm những vòi phun ánh sáng tâm linh nơi họ có thể uống, cho đến khi họ thỏa 

mãn nhu cầu về đức tin, sự bình an và tình yêu. 

 

52. Thần Khí của Ta luôn canh chừng trên mọi sinh linh, và Ta luôn cảnh giác, đến những suy nghĩ cuối 

cùng của các con.  

 

53. Thực sự Ta nói với các con rằng, trong số những đội quân chiến đấu cho những l{ tưởng và tham 

vọng trần thế, Ta đã phát hiện ra trong những giây phút nghỉ ngơi của  họ, những người của hòa bình 

và thiện chí đã được tạo thành những người lính bằng vũ lực. Từ trái tim họ thoát ra một tiếng thở dài 

khi Danh Ta nổi lên trên đôi môi họ và những giọt nước mắt chảy dài trên má họ với ký ức về những 

người thân yêu của họ: cha mẹ, vợ con, hay anh em. Sau đó, tinh thần của họ, không có ngôi đền nào 

khác ngoài thánh đường của đức tin của họ, không có bất kz bàn thờ nào khác ngoài tình yêu của họ, 

không có bất kz ánh sáng nào khác ngoài tinh thần của họ tự nâng mình lên trước mặt Ta xin tha thứ 

cho những cái chết, mà vô tình nó đã gây ra bởi vũ khí của mình. Họ tìm kiếm Ta để cầu xin cho có tất 

cả sức mạnh để cho phép họ trở về nhà hoặc ít nhất, nếu họ rơi vào sự tấn công của kẻ thù, để che 

chở với áo choàng thương xót của Ta những người mà họ để lại trên đất.  

 

54. Đến tất cả những người tìm kiếm sự tha thứ của Ta theo cách đó, Ta ban phước lành của Ta vì họ 

không phải là người để đổ lỗi cho việc giết người, những người khác là những kẻ sát nhân, những 

người sẽ trả lời Ta về những gì họ đã làm với những mạng sống của con người, một khi thời điểm 

phán xét của họ đến.  

 

55. Nhiều người trong số họ yêu chuộng hòa bình, tự hỏi mình tại sao Ta đã cho phép họ được đưa 

đến chiến trường và cái chết, mà Ta nói với các con rằng, nếu sự hiểu biết của con người họ không thể 

hiểu được lý do làm nền tảng cho tất cả những điều này, mặt khác, tinh thần của họ, biết rằng nó 

đang hoàn thành một sự bồi thường. 

 

56. Ta cũng nhận thức được những người quên mình, nghĩ về tất cả mọi người, để khóc với nỗi buồn 

trước khi nhận ra Kitô giáo sai lầm của nhân loại. Trong những lời cầu nguyện của họ kêu cầu Ta, trong 

lúc suy ngẫm, họ nhớ rằng lời hứa về sự trở lại của Ta tồn tại và ngay cả những dấu hiệu về sự xuất 

hiện mới của Ta cũng được dự đoán và đã được viết ra. Họ mang theo những lời này trong lòng và đó 

là lý do tại sao họ cầu xin Ta mỗi ngày, khi Ta trở lại từ phương Đông hoặc phương Tây, do đó họ tìm 

kiếm các dấu hiệu ở khắp mọi nơi mà không phát hiện ra và họ cảm thấy bối rối. 



 

57. Họ không biết rằng tất cả các dấu hiệu đã được xác minh và đó là l{ do tại sao Thần Khí của Ta bắt 

đầu biểu lộ giai đoạn mới của nó tại thời điểm này. 

 

58. Đã bao nhiêu lần trong khi lắng nghe tiếng nói tâm linh của Ta và không hiểu { nghĩa của thông 

điệp của Ta, họ đã thức tỉnh và tự hỏi: ‘Ai đã gọi tôi?’ Trong những dịp khác, ánh sáng của trực giác đã 

rất rõ ràng trong sự hiểu biết của họ, đến nỗi họ đã nhận ra những hành động đáng ngạc nhiên đã 

khiến họ kinh ngạc.  

 

59. Nhựa thơm chữa lành cho người bị thương hoặc người sắp chết, cũng như bánh mì hoặc nước, đã 

đến với họ một cách kz diệu và họ cảm thấy sự bình an và hy vọng củng cố họ về mặt tâm linh và thể 

xác trong những thời khắc nguy hiểm lớn nhất. 

 

60. Những sự việc này đã khiến những người sống cảnh giác và đang cầu nguyện, thốt lên bên trong: 

"Lạy Chúa, đây không phải là những biểu hiện mà Ngài cho chúng con bằng chứng hàng ngày về sự 

hiện diện của Ngài sao? Có phải tất cả những điều này không chứng minh rằng Thần Khí của Ngài tìm 

kiếm chúng con trong giai đoạn này để giao tiếp từ Thầy đến môn đệ, hay từ Cha đến con sao? " 

 

61. Vâng, ôi, các môn đệ yêu dấu, chúng là bằng chứng cho thấy Thần Khí của Ta đang rung động trên 

các con, hoàn thành dưới một hình thức mới về Lời hứa của Ta sẽ trở lại giữa con người.  

 

62. Các dấu hiệu thông báo biểu hiện mới của Ta đã được thực hiện, các con không nhìn thấy chúng, 

các con cũng không có bất kz tin tức nào về chúng, nhưng Ta nói với các con: Các con có cảm thấy sự 

hiện diện của Ta không? Các con có cảm thấy sự xuất hiện của Kỷ Nguyên mới không? Trái tim của các 

con có được nâng lên khi các con cầu nguyện về mặt tâm linh, và tinh thần của mình có cảm thấy 

được củng cố nếu nó cho phép bản thân được hướng dẫn bởi ánh sáng của lương tâm không? Nếu đó 

là như vậy, thì tại sao các con cần những dấu hiệu vật chất sẽ công bố sự hiện diện của Ta và làm 

chứng về việc hoàn thành các lời tiên tri? Hãy để những người Pharisêu và Kinh Sư của  những thời 

điểm này làm việc xem xét kỹ lưỡng. Hãy để những người đứng đầu của các Linh Mục, sợ hãi sự hiện 

diện của Ta, hãy là những người để dò  không gian và trái đất để tìm kiếm các dấu hiệu đã được hứa. 

Đối với họ, những điều này đã được ban cho, đối với những người ít đức tin, cho những người tự hào 

về tâm linh và những người có trái tim và tinh thần cứng hơn một tảng đá; các dấu hiệu cho họ, giống 

như tiếng kèn, bắt nguồn từ thiên nhiên khi biểu hiện tâm linh của Ta gần như đưa ra ánh sáng cho 

nhân loại. 

 

63. Trong giây phút cầu nguyện dành riêng cho sự hiệp thông với Chúa Cha, hãy quên đi tất cả những 

lo lắng của mình, từ chối những cám dỗ có thể giữ cho tinh thần của mình khỏi sự hoàn thành của 

Luật của Ta, giải thoát nó khỏi sự bồn chồn. Trong những khoảnh khắc thăng hoa này, cho phép { chí 

của các con là ý chí thiêng liêng; hãy phục tùng tình yêu của Cha trên trời. Đó sẽ là lúc khi các con sẽ 

nhận ra như trong Kỷ Nguyên thứ hai những việc làm mà các con gọi là phép lạ. 

 



64. Khi các con cảm thấy chìm đắm trong sự bình an của Ta trong những lời cầu  nguyện của mình, đó 

sẽ là một dấu hiệu cho thấy các con đã tham gia vào sự hiệp thông với Thiên Tính của Ta. Lương tâm 

sẽ bừng sáng như một mặt trời chiếu sáng trong tâm hồn, và các con sẽ nhìn thấy ánh sáng của Chúa 

Thánh Thần, trên bàn thờ của ngôi thánh đường của mình. Các con sẽ thấy mọi thứ được chiếu sáng 

trong những khoảnh khắc đó bởi tình yêu của Thiên Chúa. 

 

65. Những bức màn mà qua sự không chuẩn bị của các con đã ngăn các con khỏi sự hiểu biết về tầm 

quan trọng của những giáo huấn của Ta, sẽ được tiết lộ và các con sẽ thấy trong nội tâm của Nhà Tạm 

vĩnh cửu, nơi tôn nghiêm bí mật của Chúa, là nguồn gốc của sự sống, nơi sự khôn ngoan thật sự phát 

ra.  

 

Bình An của Cha ở cùng các con! 

 

 

BTL V1 - 23/366 - Cuốn Sách về Sự Sống Thật - Những Giáo Huấn của Chúa Giêsu 

 

Đức Chúa phán: 

 

1. Phúc cho những người tìm cách để được bình an với lương tâm của họ. Phúc cho người gieo hạt 

giống bình an của Ta dọc theo con đường của đồng loại của mình. 

 

2. Luôn luôn khi các con thấy mình chán nản bởi những phiền não hoặc thiếu niềm tin, hãy đến với Ta, 

vì Ta là ánh sáng và sức mạnh sẽ khôi phục lại sự yên ổntâm linh của các con. 

 

3. Khi Ta ngừng biểu lộ bản thân theo cách này, các con sẽ lắng nghe Ta ở đâu? Trong lương tâm của 

mình, thông qua nó Ta đang tỏ cho các con con đường của tình yêu. 

 

4. Khi thế giới trải qua một thời kz của sự mất phương hướng tâm linh, khi con người không hiểu 

được những mầu nhiệmliên quan đến đời sống tâm linh, hoặc không thể phân tích hay suy ngẫm về 

sứ mệnh của mình, mặc dù có khả năng. Sự rõ ràng trong Lời của Ta đến để chiếu sáng anh ta. Nhân 

loại là một nhân chứng mà trong thời kz này, các nhà bác học dành toàn bộ thời gian và sức lực tinh 

thần của họ, để khám phá trong thiên nhiên câu trả lời cho nhiều câu hỏi và nghi ngờ về cuộc sống 

mang lại cho họ. Và Thiên nhiên đáp lại lời kêu gọi của con người, đưa ra lời chứng về Đấng Tạo Hóa 

của nó, một nguồn suối khôn ngoan và tình yêu vô tận, nhưng cũng là công l{. Tuy nhiên, sự tự do ý 

chí mà con người được ban tặng đã không đánh thức anh ta ra ánh sáng của Tình Yêu của Ta, và tinh 

thần tiếp tục kéo theo nhữngxiềng xích củachủ nghĩa duy vật mà từ đó nó không thể tự giải thoát. Có 

vẻ như anh ta sợ tiến một bước tiến bộ trong quá trình tiến hóa của mình, quen với việc đứng yên 

trong các truyền thống mà những người tiền nhiệm của anh ta muốn anh ta nghĩ và tin vào chính 

mình, anh ta thích tuân theo truyền thống của người khác, tước đi sự tự do để nhận biết Ta. Vì lý do 

đó, anh đã sống lạc hậu; nhưng thời điểm ánh sáng đã đến với loài người và cùng với đó, con người 



thu thập kiến thức của chính mình, anh ta thức tỉnh, anh ta tiến bộ và - anh ta kinh ngạc trước sự thật 

về sự dạy dỗ của Ta. 

 

5. Tại sao khi loài người chứng kiến sự phát triển của khoa học và đã nhìn thấy những khám phá mà 

trước đây nó đã không tin, liệu nó có chống lại việc tin vào sự tiến hóa của tinh thần không? Tại sao 

anh ta cố chấp trong đó làm cho anh ta đứng yên và thờ ơ? 

 

6. Giáo Lý của Ta và những mặc khải của Ta về những thời điểm này phù hợp với sự tiến hóa của các 

con. Đừng để các nhà bác học trở nên vô ích trong công việc vật chất hay khoa học của anh ta, vì trong 

đó, mặc khải của Ta luôn luôn có mặt và cũng là sự giúp đỡ của thế giới tâm linh truyền cảm hứng từ 

bên kia thế giới. Con người là một phần của sự Tạo Dựng, anh ta có sứ mệnh hoàn thành, cũng như 

tất cả các sinh vật của sự Tạo Dựng, nhưng anh ta đã được ban cho một bản chất tâm linh, một trí 

thông minh và một { chí cá nhân để nhờ nỗ lực của mình, anh ta có thể đạt được sự phát triển và 

hoàn thiện tinh thần, đó là thứ cao nhất mà anh ta sở hữu. Nhờ tinh thần, con người có thể quan 

niệm Đấng Tạo Hóa của mình, hiểu được lợi ích của Ngài, cũng như ngưỡng mộ sự khôn ngoan của 

Ngài. 

 

7. Nếu thay vì tự phụ bởi kiến thức trần thế của mình, các con sẽ tự nhận mình bằng tất cả Công Việc 

của Ta, sẽ không tồn tại cho các con những mầu nhiệm, các con sẽ nhận ra mình là anh em, và các con 

sẽ yêu nhau như Ta yêu các con: trong các con ở đó sẽ là lòng tốt, lòng bác ái, tình yêu, và do đó, kết 

hiệp với Chúa Cha. 

 

8. Các con nhỏ bé đến mức nào, khi tin rằng mình là người mạnh mẽ và vĩ đại, các con chống lại việc 

thú nhận rằng vượt quá giới hạn sức mạnh và khoa học của mình là người thực sự biết tất cả và làm 

tất cả! Sau đó, các con giới hạn mình là xác thịt và chỉ xác thịt. Và các con có vẻ không đáng kể, vì các 

con vẫn chỉ tuân theo luật thiên nhiên chi phối những sinh vật phàm trần và ngắn ngủi, sinh ra, lớn lên 

và chết đi, không để lại bất kz dấu vết nào trên con đường của họ. Khi nào các con sẽ phát sinh từ 

trạng thái mà các con tìm thấy chính mình? Các con sẽ phải nỗ lực để nhìn xa hơn bầu trời đó mà các 

con đã tạo ra, để hiểu rằng chỉ nhờ công đức thuộc tâmlinh, các con mới đến được với Chúa Cha. 

 

9. Đừng chờ đợi người khác để bắt đầu diễu hành về phía Ta; Hãy đến, nâng cao lời cầu nguyện của 

mình và theo cách đó, các con sẽ hiểu những gì các con nên làm và sẽ biết nhiệm vụ mà mình phải 

hoàn thành. Ta đến để mời các con đến gần Ta, nhưng để làm điều đó, các con không cần phải từ bỏ 

các nhiệm vụ, trách nhiệm và niềm vui của sự tồn tại của con người. 

 

10. Các con đã đến để sống trên Trái đất trong thời gian mà con ngườisống dưới sự thống trị của khoa 

học của nhân loại, và tuy nhiên, tại thời điểm này, các con sẽ phát triển các đức tính tâm linh của 

mình: các con sẽ chữa lành bệnh, các con sẽ nói tiên tri và các con sẽ đạt được chiều cao vĩ đại hơn 

trong sự tiến hóa tâm linh của mình. 

 



11. Ánh sáng chiếu rọi vào bên trong các con, sẽ giúp các con dự đoán những gì sẽ đến, nhưng các con 

nên chuẩn bị cho mình để đức hạnh sẽ phát triển. Không có gì nên đứng yên, mọi thứ nên tiến hành 

hài hòa với sự Sáng Tạo. 

 

12. Ta không cung cấp sự dạy dỗ của Ta cho các con như một sự kiềm chế đạo đức cho cơ thể của các 

con, nhưng với nó, các con có thể đạt được sự nâng cao tuyệt vời đối với sự hoàn hảo về tâm linh của 

mình. 

 

13. Ta không đến để tạo ra một tôn giáo mới giữa các con, Giáo L{này không đến để từ chối các tôn 

giáo hiện có, khi chúng dựa trên sự thật của Ta. Đây là một thông điệp về tình yêu thiêng liêng cho tất 

cả mọi người, một lời kêu gọi cho tất cả các tổ chức. Người hiểu được mục đích thiêng liêng và tuân 

thủ giới Luật của Ta, sẽ cảm thấy được sự hướng dẫn về sự tiến bộ và nâng cao tinh thần của mình. 

Mặc dù con người không hiểu được tâm linh mà anh ta phải có trong đời sống của mình, nhưng hòa 

bình sẽ rất xa với thực tế trên thế giới, mặt khác, anh ta tuân thủ Luật yêu thương của Ta sẽ không sợ 

chết cũng không phải sự phán xét chờ đợi linh hồn anh ta. Các con nên biết rằng sẽ không phải khi cái 

chết đến với các con, rằng Chúa Cha sẽ phán xét các con, nhưng sự phán xét bắt đầu ngay khi các con 

nhận thức được việc làm của mình và cảm nhận được tiếng gọi của lương tâm. Sự phán xét của Ta 

luôn luôn thuộc về các con. Ở mỗi bước, trong sự tồn tại của con người hoặc trong đời sống tâm linh 

của mình, các conphải chịu sự phán xét của Ta, nhưng ở đây trên thế giới, trong khi xác thịt, tinh thần 

trở nên vô cảm và tai điếc trước những tiếng gọi của lương tâm. 

 

14. Ta phán xét các con để giúp các con mở mắt ra ánh sáng, để giải thoát các con khỏi tội lỗi và cứu 

các con khỏi nỗi đau. 

 

15. Theo phán xét của Ta, Ta không bao giờ tính đến những hành vi phạm tội mà các con có thể đã 

gây ra cho Ta, vì trước tòa án của Ta, sự thù hận, sự trả thù và thậm chí hình phạt là không tồn tại. 

 

16. Khi nỗi đau chạm đến trái tim các con và chạm vào nơi nhạy cảm nhất, nó chỉ ra cho các con một 

số lỗi mà các con đang phạm phải, để làm chocác con hiểu sự dạy dỗ của Ta và cho các con một bài 

học mới và khôn ngoan. Trong chiều sâu của mỗi thử thách đó, Tình yêu của Ta luôn hiện hữu. 

 

17. Trong một số trường hợp, Ta đã cho phép các con hiểu lý do của một thử thách, ở những lúc khác, 

các con không thể tìm thấy { nghĩa của sự công bằng đó của Ta và thực tế là trong Công Việc của Cha 

và trong đời sống tinh thần của các con, tồn tại những mầu nhiệm sâu sắc mà tâm trí con người không 

thể giải mã được. 

 

18. Ta ban cho các con những giáo huấnnày, để các con không chờ đợi cái chết đến để bắt đầu giải 

quyết các khoản nợ của mình, nhưng hãy tận dụng những thử thách mà cuộc sống mang lại, biết rằng 

với tình yêu, sự kiên nhẫn và sự nâng cao mà các con nhận được và hoàn thành chúng, sẽ phụ thuộc 

vào việc tinh thần của các con đến trước ngưỡng cửa của sự sống vĩnh cửu, thoát khỏi gánh nặng tội 

lỗi và sự không hoàn hảo mà nó đã mang theo khi ở trên thế giới. 

 



19. Thời gian đã trôi qua rất lâu khi các conđã được nói: "Các conđong đấu nàocác con sẽ nhận được 

đấu đó ". Đã bao nhiêu lần Luật đó đã được sử dụng để báo thù ở đây trên Trái đất, bỏ qua tất cả cảm 

giác bác ái! 

 

20. Hôm nay Ta nói với các con, Ta đã lấy thanh sắt công l{ đó, và với nó Ta sẽ đo lường các con theo 

cách các con đo lường người khác, mặc dù Ta nên nói rõ với các con rằng, trong mỗi phán xét của Ta, 

Cha yêu thương các con rất nhiều, sẽ có mặt, Đấng Cứu Chuộc đã đến để cứu các con. 

 

21. Đó là con ngườivới hành động của mình ra lệnh cho bản án của mình, đôi khi là những bản án 

khủng khiếp, và chính Chúa của các con là người cung cấp sự giúp đỡ để các con có thể tìm cách chịu 

đựng sự bồi thường của mình. 

 

22. Thực sự Ta nói với các con rằng, nếu các con muốn tránh một sự bồi thường rất đau đớn, hãy ăn 

năn trong thời cơ thích hợp và với sự tái sinh chân thành hướng dẫn cuộc sống của mình với những 

hành động yêu thương và bác ái đối với anh em của mình. 

 

23. Hiểu rằng Ta là cánh cửa của sự cứu rỗi, cánh cửa sẽ không bao giờ đóng lại cho tất cả những 

người tìm kiếm Ta với đức tin thực sự. 

 

24. Nếu các con muốn bằng chứng về sự thật của những giáo huấn của Ta, Ta nói với các con rằng, 

trước mắt các con có bằng chứng mà các con yêu cầu để theo Ta. Bằng chứng là gì? Sự tái sinh của 

những người đàn ông và phụ nữ ngày nay phục vụ Ta như những người lao động trong các cánh đồng 

của Ta. 

 

25. Đôi khi cuộc hành trình này chậm và đau đớn, nhưng không bao giờ không thể đi được. Sứ vụ của 

người môn đệ tâm linh là tinh tế và khó khăn, nhưng không phải là không thể thực hiện được, mà Ta 

nói với tất cả những người chưa quyết định, rằng nếu các con nghi ngờ để có thể vâng lời Ta, thì đó là 

vì các con là người kém tin. 

 

26. Taban tặng tình yêu trang trại của Ta cho tất cả những người muốn kiếm công đức phục vụ anh 

em mình. Do đó, những người đã hiểu nó, đã lo lắng tiếp cận Ta, yêu cầu một cơ hội để làm việc trong 

các cánh đồng được ban phước của Ta, nơi hạt giống là việc bác ái. 

 

27. Ở đây tất cả các công đức phải có thật để được Ta ghi lại, để ủng hộ những người nhận ra chúng. 

Phô trương trước mặt người khác không có giá trị gì trước mặtTa, đó là l{ do tại sao những người lao 

động của Ta đang học cách làm việc trong im lặng, khiêm tốn và chân thành, để gớm giếc sự phù 

phiếm và không bao giờ công khai việc bác ái. 

 

28. Người này không biết lịch sử của từng người lao động, từng ngày phục vụ họ; họ bỏ qua những nỗ 

lực, sự hy sinh và sự từ bỏ mà tôi tớ của Ta phải nhận ra để xứng đáng được đặt tên là môn đệ của Ta. 

 



29. Nhiều người trong số những người đàn ông và phụ nữ này thông qua những món quà tinh thần 

của họ truyền tải rất nhiều niềm vui đến trái tim của các con đến nỗi họ khiến các con cảm thấy nhựa 

thơm của Ta và với lời nói của họ khôi phục lại sự bình yên, mang trong mình nỗi đau ẩn giấu mà chỉ 

có ánh mắt của Ta nhìn thấy. 

 

30. Có bao nhiêu người trong số họ đã bị từ chối và thậm chí bị loại bỏ bởi những người thân yêu của 

họ, bởi vì họ đã đi theo con đường này! Và mặc dù họ bị tổn thương, bị vu khống và bị đe dọa, họ vẫn 

tiếp tục hoàn thành sứ vụ của mình bằng tình yêu, cảm giác, bị công kích và bị đòn bởi nhiều người, 

trong khi họ đi dưới gánh nặng của thập tự giá, như Thầy của họ. 

 

31. Ta thấy rằng các con muốn biết lý do tại sao một số người rút lui từ sựtheo đuổi sứ vụ này, mà Ta 

nói với các con rằng, đó không phải là vì họ không thể chịu gánh nặng của thập tự giá, nhưng thế giới 

đã cám dỗ họ và họ đã bị cám dỗ , vì bất cứ ai vác thập giá của tình yêu trên vai, trong thực tế, không 

phải là người chịu đựng nó, mà là thập giá duy trì anh ta, bởi vì mỗi một bước của người lao động 

luôn đi kèm với một cảm giác bình yên vô hạn . Nhưng chỉ vì các con biết rằng sự bình an của Ta là với 

tất cả những người theo Ta, đừng cư xử với sự khen ngợi đối với họ, bởi vì họ cũng là con người như 

các con. Chỉ vì các con thấy họ mỉm cười và bình yên, các con kiên trì bỏ qua việc họ phải chịu đựng 

như thế nào để hữu ích và phục vụ các con. 

 

32. Ai đã biết làm thế nào để đền đáp bằng tình yêu và lòng bác ái những người nhiều lần rời bỏ công 

việc của họ để đến và chào đón những người cần sự bình an và sức khỏe? Có khi nào các con đến ở 

bên cạnh cái nôi của một đứa trẻ phải ở một mình, bởi vì mẹ nó là một người lao động phải đi và hoàn 

thành nhiệm vụ của mình trong số những người đau khổ? Ta thực sự nói với các con rằng, giống như 

cách mà Ta đã gọi các con để các con học cách nhận, Ta cũng sẽ yêu cầu các con học cách trả ơn cho 

lòng bác ái của anh em mình bằng tình yêu. 

 

33. Đã bao nhiêu lần các con thể hiện sự ghê tởm và đánh giá họ là những người lao động bất chính, 

bởi vì họ đến sau! Các con thể hiện sự thiếu kiên nhẫn nếu các con thấy một lỗi trong họ, vì các con 

biết rằng họ có trách nhiệm phải hoàn thành. 

 

34. Ôi! Vô số người, thay vì dùng một cách khiêm nhường bánh mì được dâng, các con sẽ nuốt nó 

cùng với bàn tay được mở rộng để cung cấp cho các con sự nuôi dưỡng! 

 

35. Các con biết gì về những cuộc đấu tranh mà những người được chọn củaTa chịu đựng để giữ cho 

mình được làm sạch để phục vụ các con? Các con biết gì về các thử thách mà họ được thử nghiệm để 

giữ cho mìnhsự cảnh giác? Và các con vẫn coi họ là kẻ yếu đuối, và các con công khai rằng sự cám dỗ 

đã chi phối họ, mà không nhận ra rằng đó là gánh nặng mà chính các con đã đặt lên họ, vì các con từ 

chối chấp nhận một phần trách nhiệm tương ứng với mỗi người trong Công Việc của Ta. 

 

36. Các conchóng quên tất cả những gì các con nhận được thông qua họnhư thế nào! Nhưng trong 

thâm tâm, các con tự trấn an mình, lập luận rằng họ chẳng cho các con điều gì, nhưng thực sự Ta nói 

rằng,khi nàocác concòn không yêu nhau, thì các con không yêu mến Ta. 



 

37. Các quân đoàn của những tinh thần của những sinh linh vô hình trước mắt các con, giúp trong việc 

thể hiện Lời của Ta, là những người đưa ra những giáo huấn của Ta, để các con biết những nhiệm vụ 

mà Ta đã đưa ra cho tinh thần và trong những gì cách chúng được thực hiện; đó là l{ do tại sao đôi khi 

Ta quay sang họ, thông qua người phát ngôn mà Ta truyền đạt sự dạy dỗ của Ta. Tình cờ, các con có 

tin rằng Ta cần nói chuyện với họ thông qua phương tiện của con người không? Không, dân của Ta, Ta 

vừa nói rằng Ta làm điều đó chỉ để các con cảm nhận được sự hiện diện của họ và lắng nghe những 

mệnh lệnh mà Ta đưa ra cho họ. 

 

38. Quân đoàn của những sinh vật mà Ta đã định sẵn đồng hành và giúp đỡ các con trong cuộc hành 

trình của mình, rất tuyệt vời, thực tế đến mức các con không thể tưởng tượng được. Trong lòng của 

nó tồn tại một sự hài hòa tuyệt đối. Ánh sáng phát sáng trong họ là trí tuệ và tình yêu, bởi vì l{ tưởng 

mà họ cống hiến là truyền bá lòng bác ái giữa nhân loại, mong muốn lớn nhất của họ là hướng dẫn 

anh em của mình lên đỉnh núi tâm linh. 

 

39. Nhiệm vụ mà họ hoàn thành đẹp như thế nào và cách các con cản trở công việc của họ! Các con 

không được nói rằng sự thiếu hợp tác với anh em tâm linh của mình là do sự thiếu hiểu biết, vì các 

con đã lắng nghe những mệnh lệnh mà Ta đưa cho họ thông qua người phát ngôn của Ta, để các con 

sẽ biết sứ mệnh yêu thương và bác ái của họ và từ chối giúp đỡ họ trong sự hoàn thành của họ. 

 

40. Các con vẫn chưa thể xác định chính mình với vương quốc ánh sáng đó; các con cũng không biết 

làm thế nào để hòa hợp với họ. Tại sao? Bởi vì sự thiếu tâm linh của các con không cho phép các giác 

quan của mình nhận thức được tất cả các cuộc gọi, cảnh báo và cảm hứng mà họ muốn hướng dẫn 

các bước của các con trên Trái đất. 

 

41. Nhiều khi các con nhầm lẫn tâm linh với các thực hành vật chất, thay vì kéo các con lại gần họ hơn, 

khiến họ trở nên xa cách hơn. Các con tin rằng khi nói chuyện với họ, sẽ hiệu quả hơn nếu gọi họ bằng 

một cái tên nào đó hơn là thu hút sự chú ý của họ bằng một lời cầu nguyện. Các con có lỗi khi tin rằng 

có một sự chuẩn bị tốt hơn nếu các con cầu khẩn họ bằng cách thắp một ngọn nến hoặc cầu nguyện 

lớn tiếng. 

 

42. Chắc chắn họ trả lời cuộc gọi của các con, họ diễn giải mong muốn của các con và giúp đỡ các con, 

vì sứ vụ của họ được truyền cảm hứng bởi lòng bác ái; nhưng các con đã không nhận được sự giúp đỡ 

của họ bởi vì tâm linh của các con, vì sau đó các con chắc chắn sẽ hòa hợp với các thiên thần hộ mệnh 

của mình, tạo thành với họ những người của Thiên Chúa, những người có thể tuân thủ các mệnh lệnh 

của Ta, là "Hãy yêu thương nhau". 

 

43. Thực sự Ta nói với các con, suy nghĩ của các con càng sạch sẽ và thực hành càng đơn giản và thuần 

khiết, các con càng nhận thức rõ ràng về sự hiện diện và ảnh hưởng của cõi tâm linh trong cuộc sống 

của mình và các con sẽ nhận được phép lạ càng lớnhơn từ họ 

 



44. Đừng nghĩ rằng những người anh em của các con, sẽ hòa nhập với những việc làm không trong 

sạch của các con hoặc liên kết với các mục đích bất chính của mình, cũng không thể hiện qua hành vi 

của các con nếu các con không chuẩn bị đúng cách để nhận được họ. 

 

45. Để đạt được tâm linh, ôi,dân yêu dấu của Ta, các con phải cầu nguyện và có đức tin. 

 

46. Lời cầu nguyện và đức tin sẽ làm nên điều kz diệu là trên bàn của các con sẽ đến với bánh mì hằng 

ngày, giống như người Do Thái đã được tưởng thưởng vì đức tin vào Kỷ Nguyên đầu tiên với manna. 

 

47. Nếu người khác ăn cắp bánh của mình, các con nên tha thứ cho họ để Ta có thể tha thứ cho mọi 

người. 

 

48. Nếu các con bị đuổi đikhỏi ngôi nhà của mình, các con có thể đi về phía ngọn núi, nơi sẽ mang lại 

cơ hội cho các con để các con có thể được bảo vệ trong thời gian thử thách. 

 

49. Giống như trong Kỷ Nguyên đầu tiên, đức tin của mọi người đã được củng cố thông qua các thử 

nghiệm lớn mà nó đã trải qua trên sa mạc, vì vậy trong giai đoạn này, nó sẽ được thử nghiệm nhiều 

lần để tinh thần của nó có được sự can đảm cần thiết để trở thành chiến binh của nguyên nhân này. 

 

50. Môn đệ nào của Công Việc này sẽ cần một ngôi đền vật chất để tìm nơi ẩn náu, trong thời gian thử 

thách? Không ai, bởi vì mọi người đều biết rằng Cha của mình không tìm kiếm những ngôi đền bằng 

đá để trú ngụ trong đó, nhưng những nơi tôn nghiêm và bàn thờ trong tinh thần của nhân loại, và 

những ngôi đền đó ở cùng các controng mọi lúc, mọi nơi. 

 

51. Những người tiền nhiệm của các con đã sống rất nhiều trong sự thiếu hiểu biết, khuyến khích sự 

cuồng tín tôn giáo và vì l{ do đó, họ đã đạt được rất ít tiến bộ cho tinh thần của họ. Họ đã không thể 

nhìn thấy ở đây trên Trái đất, ánh sáng của Kỷ Nguyên này đang chiếu sáng các con, nhưng họ cũng sẽ 

nhận được ánh sáng đầy đủ khi thời gian đến. 

 

52. Giáo Lýcủa Ta đến để dạy các conđể hòa hợp với anh em của mình, cho dù họ sống trên Trái đất 

hay trong thung lũng tâm linh vô tận. 

 

53. Đây sẽ là những cảnh trí của sự sống tương lai của các con nếu các con kiên trì theo Luật, nhưng sẽ 

rất khác nếu các con đi ra ngoài con đường mà Ta đã vạch ra cho các con bằng Lời của Ta, bởi vì sau 

đó là nạn đói, dịch bệnh và chiến tranh sẽ xuất hiện trên Trái đất, sẽ không có bất kz sự tôn trọng nào 

đối với các con, vì những lực hủy diệt đó sẽ không tìm thấy bất cứ điều gì trong các con sẽ ngăn chặn 

chúng. 

 

54. Ôi, các môn đệ yêu dấu: lợi ích của tất cả các bài kiểm tra nhỏ hoặc lớn mà chính chúng trình bày 

hàng ngày trong suốt cuộc đời của các con, để khi các thử thách lớn hơn đến, chúng sẽ như cơn bão, 

nhấp nháy sẽ biến mất khi chúng đụng độ với các bức tường vững chắc của pháo đài mà việc thực 

hành Luật của Ta cung cấp.  



 

55. Thành lập một dân tộc với sự hiệp nhất tâm linh của các con, những người bảo vệ chống lại kẻ thù 

của các con sẽ là cầu nguyện. Sau đó, các yếu tố có thể được giải phóng, đối với dân này với tâm linh 

của họ sẽ có thể chiến thắng tất cả các thăng trầm. 

 

56. Hãy phát sinh, những người đàn ông và phụ nữ; người lớn tuổi, thanh niên và trẻ em; Phát sinh 

vững chắc để đi dọc theo con đường mà Lời của Ta đã vạch ra cho các con vào lúc này, nhưng đó là sự 

thiết lập lại cách mà trong các thoả thuận trước đây Ta đã đến để tìm ra vết tích với mẫu ‘Ô’ (Sự hy 

sinh của Ta trên thập giá.) 

 

57. Tuân thủ Luật của Ta để con cái các con hình thành thế hệ mới, có thể đạt được một sự tiến hóa 

lớn hơn các conđã đạt được và do đó sự bất tuân của các con sẽ không tách chúng ra khỏi Công Việc 

này khiến chúng sống xa hơn về tâm linh. 

 

58. Trong Kỷ Nguyên thứ ba này, Ta đã đến để mang đến cho các con sự ấm áp mà các con thiếu, để 

rút khỏi các con sự lạnh lẽo mà các con đã gieo dọc theo con đường của sự tồn tại của mình. Các con 

đã lắng nghe tiếng chuông mà Ê-lia đã đặt, rằng các con có thể đến để nhận được ánh sáng của Chúa 

Thánh Thần với sự dạy dỗ của Ta. 

 

59. Hãy chuẩn bị tinh thần để cảm nhận sự hiện diện của Ta và giống như các tông đồ của Kỷ Nguyên 

thứ hai, những người trong khi lắng nghe Ta đã làm mới đức tin của họ mỗi ngày, và chuẩn bị sẵn sàng 

để hoàn thành sứ mệnh tinh tế của họ. 

 

60. Do Thái: Không chỉ tuân thủ nghĩa vụ của mìnhđã phát sinh trên thế giới. Tuân thủ Luật, vì trước 

mặtCha, các con đã thực hiện một nhiệm vụ, và sự hoàn thành của nó phải nghiêm khắc, đượcnâng 

cao và tâm linh. 

 

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

tượng; rằng các con không được tôn kính hoặc tôn thờ các thần tượng nhân tạo. Đó không phải là 

mong muốn của Ta, rằng trong lòngcác con sẽ tồn tại nguồn gốc của sự thờ hình tượng, sự cuồng tín, 

sự thờ phượng sai lầm; không trình bày bất kz lễ vật 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 phạm vi tâm linh. 

 

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

các con còn 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 bị giam cầm. 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. 

 

63. 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 đức ái của Ta. 

 



64. Đừng đánh giá lời nói của người phát ngôn của Tanhư đôi khi là buồn tẻ; nếu họ thiếu sự chuẩn bị, 

nguyên nhân đó thuộc về Ta; hiểu rằng ngay cả khi Ta giao tiếp thông qua các giảng viên buồn tẻ nhất, 

các con sẽ luôn tìm thấy trong chiều sâu của Lời đó, bản chất, ánh sáng, sự thật và sự dạy dỗ. 

 

65. Kỷ Nguyên này sẽ tiết lộ cho con ngườinhững bài học về Sách về SựSống Đích Thực, thậm chí còn 

chưa được nhân loại biết đến. 

 

66. Thật ra Ta nói với các con rằng, cũng giống như Ê-lia, người đã mở ra cánh cửa của Kỷ Nguyên thứ 

ba, đã không cần phải nhập thể tinh thần của mình để nói chuyện với con người, vì vậy Ta đang giao 

tiếp với các con và điều tương tự đã được thực hiện bởi nhiều sinh vật ngày nay sống trong thung 

lũng tâm linh. 

 

67. Họ sẽ liên lạc với các con thông qua các giảng viên của các con cho đến năm 1950, trong đó việc 

giao tiếp cụ thể hóa của thế giới tâm linh sẽ chấm dứt; và sau thời kz đó, nhiều lần, khi con người ít 

ngờ tới nhất, những linh hồn của các Kỷ Nguyên trong quá khứ sẽ nói qua đôi môi họ, những người 

phóng thích, các tiên tri, cáctộc trưởng, cácân nhân, cáctông đồ của sự công bình, những người gieo 

sự công bình và từ sự dạy dỗ thiêngliêng của Cha của các con, trong đỉnh cao của tình yêu của Ngài 

dành cho con cái của Ngài, truyền đạt từ tinh thần đếnThần Khí. 

 

68. Những người thận trọng và cầu nguyện sẽ nhận thức được sự hiện diện giữa nhân loại các sinh 

linh tâm linh của ánh sáng, cũng như những người đã trở nên tâm linh và đã chuẩn bị, để nhận thức 

khoảnh khắc mà những sứ thần đó tiếp cận, nói hoặc thực hiện một hành động siêu phàm nào đó . 

 

69. Họ sẽ không cần thiết phải giao tiếp thông qua những người có kiến thức về Giáo L{ này để nói 

qua các phát ngônviên của họ. Sự hiện diện của họ, ảnh hưởng của họ và nguồn cảm hứng của họ sẽ 

tinh tế đến mức chỉ có người đã chuẩn bị, mới cảm nhận được sự hiện diện của họ trong nhân loại. 

 

70. Các dân tộc trên Trái đất sẽ cảm thấy sự hiện diện của Môi-sê khi mỗi người trong số họ đang 

được giải phóng. Các tôn giáo khác nhau sẽ trải nghiệm sự hiện diện của Ê-lia, khi ánh sáng phát ra từ 

sự thật, phá hủy bóng tối của sự thiếu hiểu biết về tâm linh của loài người, làm cho rõ ràng trước mắt 

họ tất cả sự giả dối mà họ đã tôn thờ. 

 

71. Các lãnh chúa của thế giới tiếp tục làm vua trên các dân tộc bị sỉ nhục, sẽ cảm thấy sự hiện diện 

thiêng liêng của Đanien, khi nhà tiên tri tiếp cận căn phòng của họ để đánh thức họ để họ có thể cầu 

nguyện, vì sự hủy diệt đã gần kề. 

 

72. Ngày sẽ đến, mọi con mắt sẽ chiêm ngưỡng ánh sáng của những công việc này khi nó đã được viết 

ra, để con người biết rằng đối với tinh thần không có ranh giới hay giới hạn vật chất, và dần dần mọi 

người sẽ tiến gần đến mục tiêu nơi sự hài hòa và sựgiác ngộ sẽ ngự trị.  

 

Bình An của Cha ở cùngcác con! 

 



 

BTL V1 - 24/366 - Cuốn Sách về Sự Sống Thật - Những Giáo Huấn của Chúa Giêsu 

 

Đức Chúa phán: 

 

1. Ôi, các môn đệ: Các con phải học cách cho đi mà không mong đợi bất kz phần thưởng nào. 

 

2. Thực hành sự khiêm nhường thực sự, điều phù hợp với tinh thần được nâng cao, được thể hiện 

trong tình cảm của trái tim. Trân trọng coi mình là người cuối cùng, không bao giờ muốn là người đầu 

tiên. 

 

3. Học cách tha thứ cho bất cứ ai đã xúc phạm mình. Ta đã nói với Phêrô rằng nếu ông ta bị anh em 

xúc phạm bảy mươi lần bảy, ông ta nên tha thứ cho anh ta rất nhiều lần; với điều này Ta đã cho ông ta 

hiểu rằng ông ta nên luôn làm điều đó, tương tự với việc nhỏ như với những vi phạm lớn hơn. Có bao 

nhiêu chúng sinh đã đi qua thế giới này tự gọi mình là Kitô hữu và họ không có khả năng ban một ân 

xá trong suốt cuộc đời! 

 

4. Bây giờ, Ta hỏi tất cả những người mà Ta đã gọi là con cáicủa ánh sáng: Các con có muốn ít nhất 

một lần trong đời, các con đã thực hành nhiệm vụ cao cả này, để nhận thức được những phép lạ mà 

nó tạo ra, cả trong một người tha thứ cũng như người nhận nó không? 

 

5. Khai sáng là sự cao thượng, đó là tình yêu và sự hiểu biết giữa các linh hồn; bây giờ các con biết làm 

thế nào mình nên tiến hành chính mình trong cuộc sống nếu các con thực sự muốn trở thành con cái 

của ánh sáng. 

 

6. Bây giờ, khi bị xúc phạm, các con trả lại đòn và cả hai đều ăn năn, đừng nương tay vì tự hào, hãy là 

người đầu tiên mở rộng nó như bằng chứng của sự khiêm nhường, và đừng sợ bị hạ mình, vì Ta nói 

với các con Người nào hạ mình xuống ở trên trần gian, sẽ được tôn cao ở bên kia thế giới. 

 

7. Các con nghĩ Ta mong muốn các môn đệ của Ta như thế nào trong nhân loại này? Ta muốn họ được 

gột rửa và nhu mì, rằng với những tấm gương của họ, họ sẽ tỏa sáng trên con đường của đồng bào; 

rằng mỗi người sẽ giống như những ngôi sao lấp lánh vào ban đêm, với tư cách là người bảo vệ hoặc 

hướng dẫn của anh em mình. 

 

8. Ta ước mong rằng trái tim các con sẽ tràn ngập niềm vui để các con lan tỏa nó trên kẻ đau buồn; 

rằng từ bàn tay của các con sẽ chảy nhựa thơm chữa lành sẽ cung cấp sức khỏe cho tất cả những 

người bệnh; rằng đôi môi của các con sẽ có thể truyền tải Lời của Ta với sự thuần khiết và tinh túy ban 

đầu của nó, sau đó các con sẽ có thể chuộc lại, thông qua ví dụ của mình về những người đã lạc mất. 

 

9. Trong Kỷ Nguyên thứ hai, Ta đã nói với các con về việc chiêm ngưỡng thành phố, nơi dân của Tađã 

cư ngụ, dân mà Tađã hứa đểlàm Cứu Chúa của họ, và vì chủ nghĩa duy vật, họ đã không nhận thức 



được sự hiện diện của Ta: "Giêrusalem, Giêrusalem, ngươi đã giết Các tiên tri và đã từ chối các sứ giả 

của Ta, Tađã thường xuyên tập hợp các con như một con gà mẹ tập hợp con cái dưới đôi cánh của nó 

như thế nào, còn các con thì không muốn. " 

 

10. Ta đã tìm cách mang đến cho họ một hạnh phúc đích thực, và tuy nhiên, Tađã biết rằng họ sẽ đưa 

Ta đến đồi Can-vê, nhưng tình yêu của Tađã không vượt qua được sự xấu xa của con ngườivà như 

một bằng chứng về điều đó, Ta đã quay lại, nói với các con: Phúc cho những ai tin vào Ta hôm nay, vì 

Ta sẽ lấy đi khỏi trái tim họ tất cả sự đau buồn, nhưng Ta cũng chúc phúc cho những người trong thời 

gian này sẽ là thẩm phán mới của Ta, vì Ta bảo đảm với các con rằng, họ sẽ là tín đồ của ngày mai, 

như Saulêcủa Tarsus người đã bắt bớ những người tin vào Ta, và kẻ sẽ tiếp cận Ta với sự ăn năn, để 

nảy sinh tình yêu và đức tin để gieo hạt giống chân lý cho anh em của họ. 

 

11. Ánh sáng của Ta chiếu sáng sự hiểu biết của con người. Ta đến với những người này như trong 

thời gian đó,Ta đã đến với những người khác đi trước các con, và người mà Ta nói rằng các con bị 

ràng buộc với họ về mặt tâm linh. Có bao nhiêu người đã từ chối Ta! Làm thế nào trái tim họ trở nên 

tàn nhẫn đến mức hét lên: Đóng đinh nó đi! Ôi!  Phúc cho Sự đóng đinh, đã đưa ra một bằng chứng 

về những gì tình yêu của Thiên Chúa có thể làm cho con cái của Ngài và về khả năng vong ân của con 

người! 

 

12. Nhiều người trong số họ đã bị bệnh, bị mù và bối rối; họ không nhận ra những gì họ đã làm và đó 

là lý do tại sao họ đã phán xét Ta, ngay cả ngày nay, tất cả những người không đi dọc theo con đường 

tình yêu của Ta cũng không biết họ làm gì. Sự gian ác của con người muốn kết thúc tình yêu mà Ta đã 

gieo qua Chúa Giêsu, nhưng trong suốt nhiều thế kỷ, hàng triệu người đã khóc vì sự vong ân không kể 

xiết đó. Nhưng những người khóc vì Ta, đã ghét và nguyền rủa những người đã đóng đinh Ta, khi 

Tađã không dạy các con ghét hay nguyền rủa. Ta không ghét, nguyền rủa hay trừng phạt, những cảm 

xúc đó không nằm trong Thần Khí của Ta, nhưng Ta suy ngẫm về chúng trong công lý của thế gian của 

các con. 

 

13. Ta đã dạy các con yêu thương, tha thứ và cầu nguyện cho những người đã xúc phạm mình và chúc 

phúc cho họ. 

 

14. Nếu các con luôn có những hành động đó trong suốt cuộc đời và thực hiện chúng, các con thực sự 

cảm thấy chúng mà không nói cho ai biết, các con sẽ đạt được nhiều trong việc chuộc lỗi cho mình, và 

với chúng, thông qua những suy nghĩ trong sạch của mình, các con sẽ nhận được ánh sáng. Đó là cách 

mà Lời Ta dạy các con, đó là cách tinh thần nên hoạt động, âm thầm và không có bất kz sự khoe 

khoang nào. 

 

15. Khi từ tâm trí của các con xuất hiện một { tưởng hoặc một { nghĩ về ánh sáng, theo cách đó nó đạt 

được mục tiêu của nó để hoàn thành nhiệm vụ có lợi của nó. Nếu thay vì những suy nghĩ tử tế, những 

gì phát ra không trong sạch xuất phát từ tâm trí của mình, chúng sẽ chỉ gây hại cho bất cứ nơi nào các 

con gửi chúng đi. Ta nói với các con rằng, những suy nghĩ là hành động, và như vậy chúng vẫn được 

viết trong cuốn sách tồn tại trong lương tâm của các con. 



 

16. Nếu hành động của các con tốt hay xấu, các con sẽ nhận được nhân lên những gì các con muốn 

cho anh em của mình. Nhưng tốt hơn là tự làm hại mình hơn là ước điều đó với một trong những 

người anh em của mình. 

 

17. Đó là l{ do tại sao trong Kỷ Nguyên thứ hai Ta đã nói với các con: "Những gì các conđã gieo các 

consẽ gặt hái", vì các con cần phải nhận thức được những kinh nghiệm trong cuộc sống này và rằng 

các con nhớ rằng vụ thu hoạch sẽ trả lại cho mình cùng một hạt giống mà mình đã gieo, mặc dù đã 

được nhân lên. 

 

18. Ôi! Nhân loại, làm thế nào các con đã bỏ bê để suy ngẫm, cảm nhận hoặc sống theo những giáo 

huấncủa Thầy! 

 

19. Nếu bàn tay của các con xuất hiện những việc làmđã thay đổi các bài viết của các môn đệ của Ta, 

người trong Kỷ Nguyên thứ hai đã truyền lại Lời của Ta cho các con, Ta sẽ khiến các con nhận ra đâu là 

những lời thật của Chúa Giêsu; lương tâm của các con sẽ bị coi là sai, những người không hòa hợp với 

buổi hòa nhạc thiêng liêng của tình yêu của Ta. 

 

20. Các con đã đọc những giáo huấn của Ta một cách vội vã và đã diễn giải chúng theo ý thích của 

mình, sau đó các con tìm kiếm những cuốn sách mới, nơi con người traoTa từ Hêrôđê đến Philatô một 

lần nữa, nhưng các con thấy rất ít về lời ngọt ngào đó, về Giáo L{ đơn giản đó màThầyđã dạy các con. 

 

21. Mọi người cứ phán xét Ta, một số người coi Ta là Thiên Chúa, những người khác coi Talà con 

người, một số người gọi Ta là Thiên Chúa và những người khác là tiên tri của loài người; một số người 

tin Ta là con Trai của Thiên Chúa và những người khác con của vua Đavit. Một số người đãgọi Ta là 

tiên tri và những người khác là kẻ kích động. Một số người nói rằng Ta được chiếu sáng bởi Đấng Tối 

Cao, những người khác nói rằng Ta có một hiệp ước với ma quỷ, và do đó nhân loại này tiếp tục theo 

đuổi Danh của Ta, để đặt cho Ta cái bảng I.N.R.I mới. Bắt chước Philatô rụt rè. 

 

22. Các con đánh giá Ta qua lời nói và hành động của Ta, nhưng các con thất bại trong việc thực thi 

mệnh lệnh:rằng "Hãy Yêu thương nhau". Các con sợ phải thực hành lời dạy siêu phàm đó, bởi vì các 

con nghĩ về sự chế giễu của anh em mình. 

 

23. Thực sự Ta nói với các con rằng, nếu Ta cảm thấy sợ hãi dọc theo sườn đồi Can-vê và trên thập 

giá, các con vẫn sẽ còn chờ đợi Đấng Cứu Thế. 

 

24. Đừng rơi vào thần học làm phức tạp những gì đơn giản, đừng bắt chước những người giả vờ giam 

giữ Thiên Chúa, sự thật, trong một cuốn sách vật chất, vì là con người, các con sẽ không bao giờ có 

thể phân tích được Thiên Chúa. 

 



25. Đừng làm những gì dễ dàng ra khó khăn, đừng giảm thiểu những gì vĩ đại, hoặc làm nổi bật những 

gì không đáng kể. Đừng trở thành những bác sĩ mà không có Giáo L{, hoặc tôn giáo mà không có tình 

yêu. 

 

26. Tìm kiếm Cha của mình, người hôm nay đến với các con như một { nghĩ thiêng liêng, phát ra tình 

yêu. Nầy, ánh sáng của Tađược làm thành Lời cho tất cả mọi người. 

 

27. Đó là ánh sáng của Chúa Thánh Thần, như một thông điệp của tình yêu đến để xé rách những bức 

màn cản trở sự hiểu biết của con người. 

 

28. Nếu các con tìm kiếm một cách chân thành những kiến thức mà Lời này chứa đựng và các con tìm 

thấy bản chất của nó, các con sẽ tìm thấy sự thật. 

 

29. Ánh sáng của sự dạy dỗnày sẽ là ngôi sao chỉ ra con đường mà các con sẽ phải tiến hành: các con 

không được đứng yên vì làm điều đó, các con sẽ cản trở sự tiến bộ của anh em mình trên con đường 

tâm linh. 

 

30. Ta không đến để khuyến khích những thói quen sẽ trì hoãn các con về mặt tâm linh, và mặc dù 

nhiều lần các con che giấu chúng bằng những từ ngữ tao nhã, nhưng sâu thẳm chúng chứa đựng sự 

thờ ơ và nhầm lẫn. 

 

31. Cuốn sách mà Ta mở ra trước mắt các con, giống như một sự nuôi dưỡng tinh tế cho tinh thần; 

bản chất của nó, một khi nó chạm đến trái tim của các con, sẽ tạo ra những thay đổi trong nó, điều 

này sẽ giúp các con bắt chước Đấng Thiên Sai, Thầy, như là Con Người, đã tỏ lòng tôn kính tình yêu 

hoàn hảo đối với Chúa Cha. Khi nào các con sẽ tôn vinh Chúa Cha theo cách tương tự? 

 

32. Các con đã mở ra những đam mê của mình trong thế giới, các con đã tôn thờ những thần tượng 

của mình, nhưng Thiên Chúa ở trong cõi vô hạn và trong anh em của các con thì khi nào? 

 

33. Đã gần hai ngàn năm các con lặp đi lặp lại câu nói mà các mục đồng ở Bê-lem đã nghe thấy: "Bình 

an dưới thế cho những người có thiện chí", nhưng, khi nào các con đã thực hành thiện chí của mình 

để làm cho mình xứng đáng được bình an? Ta thực sự nói rằng,các con đã làm điều ngược lại. 

 

34. Các con đã mất quyền để lặp lại cụm từ đó, đó là l{ do tại sao hôm nay Ta đến với những Lời và 

bài học mới, để nó không phải là những cụm từ hay lời cầu nguyện, sẽ khắc sâu trong tâm trí các con, 

mà là cốt lõi của sự dạy dỗcủa Ta mà sẽ thâm nhập vào trái tim và tinh thần của các con. Nếu các con 

muốn lặp lại những Lời của Ta khi Ta đến để tiết lộ chúng, các con có thể làm như vậy, nhưng các con 

phải nhớ rằng,chừng nàocác con không còncảm thấy chúng, chúng sẽ không có đức tính gì cả. Phát 

âm chúng với sự dịu dàng và khiêm tốn, cảm thấy chúng rung động trong lòng và Ta sẽ trả lời các con 

theo cách như vậy, rằng Ta sẽ làm cho toàn bộ các con run rẩy. 

 



35. Những người mà Tađã thể hiện bản thân mình diễn giải Tacách tồi tệ; đó là l{ do tại sao bài học 

của Ta cũng dành cho họ, để họ sẽ loại bỏ khỏi mình tất cả những { tưởng thừa thãi, cuồng tín, những 

định kiến cổ xưa và tất cả những gì có thể được trộn lẫn với cảm hứng mà họ nhận được. Như khi 

Thời gian trôi qua, những người mới và chuẩn bị tốt hơn sẽ đến để lắng nghe Ta. 

 

36. Nâng cao suy nghĩ của các conđếnTa, hỡi những người phát ngôn yêu dấu, hãy hỏi Thầy rằng, 

trong lúc xuất thần, sự dạy dỗcủa Ngài có thể được biểu lộ một cách trong sạch và thuần khiết; cho 

phép thánh ý của Ta được thực hiện trong các con và các con sẽ thấy rằng từ miệng các con sẽ phát ra 

những bài học sẽ hướng dẫn vô sốnhững người này trên con đường tình yêu và sự thật. 

 

37. Ôi, dân của Ta: Hãy quên đi những mê tín mà các con đã được dạy trong quá khứ, và cầu nguyện 

trước Ta với đức tin thực sự; Ta sẽ giải phóng các con khỏi bất kz cuộc tấn công nào, và Ta sẽ gửi cho 

các con các thiên thần hộ mệnh. 

 

38. Luật của Thiên Chúa là vô hạn, nó bao trùm tất cả, đó là sự hài hòa trong mọi thứ được tạo ra. 

Luật đó không chỉ coi những gì thuộc tâmlinh. 

 

39. Các con thích học từ trí nhớ các giới luật của Luật, tên của các đức tính tâm linh, câu châm ngôn và 

cụm từ của Chúa Giêsu, nhưng Ta nói với các con: Điều cần thiết là các con cảm thấy tất cả điều này. 

Để biết điều đó, không có nghĩa là các con cảm thấy nó. Người muốn chiếm hữu Chân lý của Ta, nên 

cảm nhận nó từ tận đáy lòng. 

 

40. Các con nghĩ về những { tưởng xuất chúng, những việc tốt, nhưng các con không thực hiện chúng 

theo thánh ý của Ta, bởi vì các con không cảm thấy chúng và vì l{ do đó, các con bỏ qua hương vị 

thiêng liêng mà chúng để lại khi chúng được thực hành. Các con không thực hành chúng với sự sạch 

sẽ, tin rằng các con không thể và các con không thể, bởi vì các con không sẵn lòng. Và thực tế là, để 

làm tốt, điều cần thiết là phải yêu. 

 

41. Anh ta, người yêu sự hiểu biết, người có ý chíhọc tập; Người có sức mạnh ý chí, có thể hoàn thành 

rất nhiều việc. Ta nói với các con rằng, anh ta sẽ không nâng cao kiến thức cũng như không làm những 

việc lớn, những người không yêu bằng tất cả sức mạnh của tinh thần anh ta. 

 

42. Người tách ra khỏi Luật Thánh, là Luật ưu việt, nằm dưới sự thống trị của luật lệ thấp kém hoặc 

luật 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. 

 

43. Nầy, tại sao Chúa Giêsu đã làm các con ngạc nhiên với những việc làm mà các con gọi là phép lạ, 

nhưng nhận ra những bài học về tình yêu mà Ngài đãban 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. 

 



44. Các con thấy mâu thuẫn với tình yêu của Đấng Tạo Hóa, cuộc hành trình của mình trong cuộc đời 

này đầy cay đắng và thăng trầm, trong đó các con bắt chước con cái của mình khi chúng bất mãn hoặc 

bị bệnh. Các con sống trong tình trạng khóc lóc liên tục vì những đau khổ của mình, nhưng đây là kết 

quả tự nhiên của sự bất tuân và lỗi lầm của các con đối với Luật và việc sử dụng xấu mà các con đã tạo 

ra cho sự tự do mà tình yêu của Ta dành cho các con và các con gọi là tự do ý chí. 

 

45. Bài học này rất dễ hiểu, vì nó nằm trong tầm hiểu biết của các con, các con từ chối để coi đó là sự 

thật. 

 

46. Chỉ có sự tái sinh và l{ tưởng của sự hoàn hảo mới cho phép các con quay trở lại con đường của sự 

thật. Những người tự coi mình là thông dịch viên của Luật của Thiên Chúa sẽ nói với các con rằng, sự 

đau khổ của âm phủ đang chờ đợi sự ngoan cố và nổi loạn của các con, và chỉ bằng cách chứng minh 

sự ăn năn của mình, làm chết và làm tổn thương cơ thể mình và dâng của lễ vật chất lên Thiên Chúa, 

Ngài sẽ tha thứ cho các con và hướng dẫn các con đến Vương Quốc của Ngài; sự thật Ta nói rằng họ 

đang bị nhầm lẫn 

 

47. Các con sẽ đi đâu nhân loại, được hướng dẫn bởi những người mà các conngưỡng mộ như những 

vị thầy vĩ đại của những điều mặc khải thánh và những người mà Ta thấy là bị bối rối? Đó là l{ do tại 

sao Ta đến để cứu các con với ánh sáng của Giáo L{ này, điều này sẽ cho phép các con tiến hóa trên 

con đường Tình yêu của Ta. 

 

48. Trong giai đoạn này, Ta đến để ban cho các con những giáo huấn mới mà các con nên suy ngẫm, 

những bài học về tình yêu sẽ cứu chuộc và nâng cao các con, sự thật dù cay đắng, sẽ là sự giác ngộ 

trên con đường của các con. 

 

49. Tâm linh của thời kz này, giống như Kitô giáo của Kỷ Nguyêntrước, sẽ bị tranh cãi và bị theo đuổi 

với sự giận dữ, tàn nhẫn và cuồng bạo, và giữa cuộc đấu tranh, ý chí tâm linh sẽ xuất hiện phép lạ và 

chiến thắng trái tim. 

 

50. Chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa tự cao, niềm kiêu hãnh và tình yêu trần tục, sẽ là những lực lượng 

phát sinh chống lại sự mặc khải này, không mới hoặc khác với thứ mà Ta đã mang đến cho các con 

trong thời gian qua. Giáo L{mà Ta đã đến để mặc khải cho các con bây giờ, và các con đặt tên cho là 

Tâm Linh, là bản chất của Luật và Giáo L{đã được tiết lộ cho các con trong Kỷ Nguyênthứ nhất và Thứ 

hai. 

 

51. Khi nhân loại hiểu được sự thật của sự dạy dỗ này, công lý và kiến thức vô hạn mà nó tiết lộ, họ sẽ 

từ chối tất cả nỗi sợ hãi, mọi định kiến và họ sẽ chấp nhận nó như một chuẩn mực của cuộc sống. 

 

52. Luật của Ta không bắt làm nô lệ, Lời của Ta giải phóng. Người tin vào Ta và theo Ta, không phải là 

nô lệ, anh ta không còn là chủ đề của những đam mê trần thế, anh ta không còn là của thế giới và anh 

ta trở thành chủ nhân của chính mình; anh ta vượt qua những cám dỗ và thế giới nằm dưới chân anh 

ta. 



 

53. Chỉ có tâm linh mới cứu được nhân loại này khỏi sự hỗn loạn của nó, đừng chờ đợi một giải pháp 

khác, hỡi các dân tộc và các quốc gia trên Trái đất! Các con có thể thực hiện các hiệp ước hòa bình, 

nhưng trong khi hòa bình không dựa trên ánh sáng của lương tâm, các con sẽ thật ngu ngốc, vì các 

con sẽ xây dựng trên cát! 

 

54. Trong Kỷ Nguyênthứ hai Ta đã nói với các con: "Con lạc đà chui qua lỗ kim dễ hơn so với một 

người giàu có để vào Vương Quốc Thiên Đường", và bây giờ các con đang nhìn thấy nó. Những người 

mạnh mẽ muốn mua hòa bình với sự giàu có của họ nhưng họ không thể đạt được nó. 

 

55. Do đó, nhân loại sẽ hiểu rằng những lợi ích tâm linh là thiết yếu trong cuộc sống của con người, 

những lợi ích không thể có được bằng tiền, nhưng thông qua tâm linh. 

 

56. Tâm linh không có nghĩa là thần bí, mà là nâng cao cảm xúc của mình, lòng tốt của mình, sự công 

chính trong hành động của mình, tình yêu đối với đồng bào của mình. 

 

57. Để ban cho các con bài học về lòng bác ái và tình yêu này, Ta đã không đến để nhân bản hóa bản 

thân mình cũng như không thể hiện bản thân trong cung điện, giữa sự phù phiếm và được bao quanh 

bởi sự xa xỉ. Trong khu vực khiêm tốn của thành phố của các con, giữa những người nghèo, trong số 

những người khiêm tốn, do đó Ta đã đến với các con, phù hợp với Đấng mà ở một thời điểm khác đã 

nói với các con: "Vương Quốc của Ta không thuộc về thế giới này." 

 

58. Nhân loại này, người đã tiến hóa đến một mức độ nào đó, sống trong sự thờ ơ sâu sắc về mặt tâm 

linh, bởi vì nó đã không thể tìm kiếm trong cùng của nó nơi ngôi đền thực sự tồn tại. Nơi tôn nghiêm 

đó bị bỏ hoang, đèn của nó không cháy, bàn thờ của nó không có bất kz lời thỉnh cầu nào, nhưng Ta 

hỏi các con: Tại sao tất cả những điều này đã xảy ra? Bởi vì trong một thời gian dài, con người đã 

được nuôi dưỡng bằng sự thờ phượng bên ngoài, thay thế nó cho những gì nên hoàn toàn thuộc 

tâmlinh. 

 

59. Anh ta đã cố gắng thỏa mãn nhu cầu của tinh thần mình bằng các nghi lễ, truyền thống, các lễ hội 

và dâng cáclễ vật. Theo Ta, chỉ những hành động chứa đựng độ cao và tâm linh, mới thực sự củng cố 

và nuôi dưỡng tinh thần. 

 

60. Chắc chắn Ta nhận được tất cả các lễ vật và trong tất cả chúng Ta gửi tình yêu của Ta. Các con 

không tin rằng nó sẽ hợp l{ và đẹp lòng hơn đối với cả Cha cũng như chính mình, nếu các con sẽ dâng 

cho Ta điều gì đó xứng đáng với Ta và của chính các consao? 

 

61. Nhiều người và mọi người vẫn tin rằng họ làm hài lòng Ta, bằng cách trình bày các lễ vậtvật chất; 

họ tin rằng sự huy hoàng và xa xỉ của lễ vậtcàng lớn, thì sự hưởng thụ của Chúa Cha càng lớn và lợi ích 

nhận được từ Ngài càng lớn; và sự thật là họ đã quên rằng, nếu là một con người Ta tránh tất cả 

những gì trống rỗng và hời hợt, thì hôm nay Ta đã thể hiện bản thân mình với các con trong Thần Khí, 

Ta sẽ ít nhận được từ những đồ vật và nghi lễ vật chất của con người. 



 

62. Khi nào các con sẽ đến điểm giải thích với Luật xác thật của Ta? Khi nào loài người này sẽ ngừng vi 

phạm và giả mạo các huấn lịnh của Ta? 

 

63. Ta đề nghị các con lần này để suy ngẫm về những giáo huấntâm linh, những điều đã được mặc 

khải cho các con kể từ Kỷ Nguyênđầu tiên. 

 

64. Rút khỏi thói quen, tật xấu, sự mê tín, truyền thống, sựcuồng tín và thờ ngẫu tượng, Ta muốn các 

con được thanh tẩy để các con có thể tâm linh hóa mình và Ta muốn các con khiêm tốn để ánh sáng 

của Ta phát sáng trong các con. 

 

65. Cũng như trong thời gian qua, các địa điểm của Giêrusalem và Rôma, là dành cho loài người được 

hứa hẹn những vùng đất và đài phun nước ân sủng nơi Chúa biểu lộ chính Ngài. Đối với đất nước 

này(Mễ Tây Cơ), bị coi thường và bị sỉ nhục, Ta đã chỉ định cho nó một sứ mệnh cao cả cho Kỷ Nguyên 

này. Nó phải được chuẩn bị, vì cả tiếng vang của biểu hiện của Ta, cũng như tin đồn về phép lạ của Ta 

và sự nhiệt thành của các nhân chứng của nó, sẽ thu hút sự chú ý của nhân loại. 

 

66. Người đến đầu tiên sẽ là những người nghèo khổ, người vô học thức, túng thiếu, vô tội, và 

ngườinô lệ, những người đói khát khát công l{, và sau đó sẽ đến những người hoài nghi, các lãnh 

chúa, các nhà bác học. 

 

67. Hãy cảnh giác và cầu nguyện, hãy chuẩn bị cho sự xuất hiện của nhiều người. Hãy thận trọng trong 

hành động của mình, cầu nguyện trong góc phòng của mình hoặc bất cứ nơi nào thời điểm giao tiếp 

với Ta đến với các con, và Ta sẽ ở đó với các con. 

 

68. Ta đã không nói với các con từ bỏ trách nhiệm trần tục của mình, nhưng rút khỏi những gì không 

thuộc về Luật, chủ yếu là từ bỏ khỏi cuộc sống của mình những gì không cần thiết và thừa thãi và các 

con phải kiểm duyệt những gì được cho phép. 

 

69. Tự do ý chí của các con đã cho các con điều gì, khi các con đã sử dụng nó để theo đuổi và tìm kiếm 

những thú vui vật chất? Chỉ có nỗi đau và sự thất vọng. 

 

70. Từ Giêrusalem mới, Ta đang nhìn thấy loài người này mà không cảm thấy điều đó. Một số người 

đã chờ đợi Ta và những người khác theo Ta, biết rằng Ta đã trở lại như là Chúa Thánh Thần và Ta 

đang nói chuyện với họ thông qua một phát ngôn của con người. Các con có biết làm thế nào Ta tìm 

thấy các dân tộc trên thế giới không? Họ thất vọng, con người thờ ơ với con người. Người ta không 

nhờ người khác giúp đỡ nữa, vì anh ta biết rằng anh ta sẽ không kiếm được gì từ lòng bác ái vì anh ta 

biết rằng tay anh ta trống rỗng. Ngày nay chủ nghĩa duy vật ngự trị, và từ tất cả những gì tốt đẹp và 

được nâng cao, chỉ còn lại một sự phản chiếu rất yếu ớt của ánh sáng. 

 



71. Các conbị ngạc nhiên khi Ta nói chuyện với các con như vậy và các con tin rằng Ta nghiêm khắc và 

đòi hỏi các con, mà Ta nói với các con, rằng tinh thần được tiến hóa của các con sẽ mang lại cho Ta 

một vụ mùa tốt hơn so với những gì các con trình bày với Ta hôm nay. 

 

72. Các con không tin rằng sự chia rẽ của loài người thành các dân tộc và chủng tộc là một cái gì đó 

nguyên thủy sao? Các con có nghĩ rằng nếu sự tiến bộ trong nền văn minh của mình, mà các con rất tự 

hào, là sự thật, thì luật của lực tác dụng và sự gian ác sẽ không còn phổ biến, mà thay vào đó, tất cả 

những hành động của sự tồn tại của các con sẽ được hướng dẫn bởi ánh sáng của lương tâm của 

mình không ? Và các con, dân của Ta, đừng đặt mình ra ngoài sự phán xét này, vì trong số các con, Ta 

phát hiện ra những xung đột và sựkhác biệt. 

 

73. Từ thời xa xưa, Ta đã nói với các con về một bản án và đây là thời gian đã được công bố mà các 

tiên tri đãtrình bày như thể nếu đó là một ngày. 

 

74. Lời của Thiên Chúa là của một Vị Vua, và nó đứng vững. Điều gì quan trọng mà hàng ngàn năm đã 

trôi qua kể từ đó? Thánh Ý của Chúa Cha là không thể thay đổi và phải được thi hành. 

 

75. Nếu con ngườicảnh giác và cầu nguyện, ngoài việc tin vào Lời của Ta, họ sẽ không bao giờ mất 

cảnh giác, nhưng họ không trung thành, hay quên, không tin và khi sự thử thách xảy ra, họ gán cho nó 

là hình phạt, sự báo thù hay là cơn thịnh nộ của Thiên Chúa , mà Ta nói với các con, rằng mọi thử 

thách đều đã được công bố với dự đoán, do đó các con sẽ được chuẩn bị, do đó các con nên luôn luôn 

cảnh giác. 

 

76. Lũ lụt, phá hủy các thành phố bằng lửa, sựxâm lược, bệnh dịch, bệnh tật, sựkhan hiếm và vẫn còn 

nhiều thử thách đã được tiên báo cho tất cả các dân tộc, để các con được chuẩn bị và không bị ngạc 

nhiên. Cũng giống như ngày hôm nay, tình yêu của Thiên Chúa luôn gửi một thông điệp về sự cảnh 

tỉnh, sự chuẩn bị, để con người sẽ thức tỉnh, chuẩn bị tinh thần và được củng cố. 

 

77. Thông qua những món quà của tinh thần và các năng khiếu mà con người sở hữu, những thông 

điệp của Ta chạm đến trái tim anh ta. Những món quà đó là: tầm nhìn tâm linh, sự hiện diện, trực giác 

và giấc mơ tiên tri. 

 

78. Vậy thì tại sao, hầu hết thời gian các con nhận được thử thách mà đã không được chuẩn bị? Không 

phải là Ta thất bại trong việc gửi thông điệpcảnh báo cho các con, nhưng các con đã thiếu cầu nguyện 

và tâm linh. 

 

79. Ta đã nói rằng, một thử thách rất lớn đang kéo đếnrất gần nhân loại, vĩ đại, đến nỗi trong toàn bộ 

lịch sử của các thế kỷ và các thời đại của nó, nó không có bất kz sự so sánh nào, và bây giờ các con 

phải hiểu rằng,Ta đang nói với trái tim của tất cả các con. Ta đang cho phép các thông điệp và cảnh 

báo của Ta đến với các con bằng nhiều cách, để con ngườisuy ngẫm và thức tỉnh với Luật của Ta, 

giống như các trinh nữ khôn ngoan trong dụ ngôn của Ta. 

 



80. Các dân tộc và các quốc gia khác nhau trên thế giới có lắng nghe Ta không? Những người này, 

người mà Ta đang thể hiện Bản Thân Mình theo cách này, sẽ lắng nghe Ta không? Chỉ có Ta biết, 

nhưng trách nhiệm của Ta với tư cách là một Người Cha là thiết lập dọc theo con đường của dân Ta, 

mọi phương tiện, để hướng tới sự cứu rỗi của họ. 

 

81. Ôi, dân của Ta: Đừng quên Lời này, đừng ngủ mê cũng đừng đóng cánh cửa trái tim của mình với 

tiếng gọi của tình yêu của Ta; hãy là những sứ giả của ánh sáng này, truyền đạt những suy nghĩ của 

mình, giống như những tên lửa tâm linh, hướng đến tâm trí của anh chị em mình. 

 

82. Bây giờ các con sẽ hiểu rõ hơn, l{ do tại sao Ta liên tục lặp lại cụm từ: "Hãy cảnh giác và cầu 

nguyện." 

 

Bình An của Cha ở cùngcác con! 

 

 

BTL V1 - 25/366 - Cuốn Sách về Sự Sống Thật - Những Giáo Huấn của Chúa Giêsu 

 

Đức Chúa phán: 

 

1. Tinh thần của Ê-lia, giống như một chiếc chuông thiên thể, đã thức tỉnh các con để các consẽ đến 

để nghe Lời Ta. 

 

2. Trong lòngcác con lo lắng tự hỏi:“Cha sẽ cho chúng con nếm trải điều gì trong ngày này? Bài học 

cho ngày hôm nay sẽ là gì?” 

 

3. Ta thực sự nói với các con: Một người phụ nữ đã bỏ mặc một người bị bệnh nặng để đến và nghe 

Ta nói, và Ta nói với cô ấy: Khi con trở về nhà, người bệnh đó sẽ rời khỏi giường và chính anh ta sẽ mở 

cửa và chocon tin tốt lành là anh ta vẫn khỏe, vì anh ta từ bỏ lợi ích trần thế của mình để ở bên Ta, sẽ 

có người theo dõi những gì anh tađã để lại, và đó sẽ là Ta. 

 

4. Ta thấy những người trong khi chịu đựng nỗi đau lớn đã rơi nước mắt ở góc phòng của họ, mà 

không tuyệt vọng hay phàn nàn với Ta, chấp nhận sự thử thách của họ một cách khiêm tốn, biết rằng 

để đạt được Vương Quốc của Ta, cần phải xứng đáng với nó. 

 

5. Ta thấy tất cả mọi người đi trên những con đường khác nhau của cuộc đấu tranh của con người, và 

sau đó Ta đã trở thành một người hành hương băng qua con đường của các con để hỏicác con: Các 

con đang đi đâu vậy? Và trong khi một số người trả lời Ta: “Chúng con tìm kiếm sự bình an,” những 

người khác nói với Ta: “Chúng con đang tìm kiếm bánh mì.” Sau đó, Thầy đi trước và gõ cửa mà các 

con sẽ gõ, để anh em của các con sẽ tiếp nhận các con với lòng bác ái và thiện chí. Đây là l{ do tại sao 

khi các conđã gọi mình đã tìm thấy những trái timchai đá, được di chuyển cách sâu sắc, các con nhận 



ra sự hiện diện của Ta và các con nói với Ta: "Lạy Chúa, lòng nhân ái mà Ngài dành cho chúng conthì 

rất lớn?" 

 

6. Những thử thách mà các con gặp phải trên con đường của mình, tình cờ không xảy ra, Ta đã cho 

phép chúng để các con có thể kiếm được công đức. Lá của cây không di chuyển mà không có thánh ý 

của Ta và Ta cũng ở trong các công trình vĩ đại của sự sáng Tạo,cũng như những người kém hơn; hãy 

cẩn thận và cầu nguyện để các con sẽ hiểu được loại trái cây nào các con nên thu thập từ mỗi thử 

thách, để việc thanh lọc của mình được rút ngắn. Mang thập giá của mình với tình yêu và Ta sẽ làm 

cho các con có thể chịu đựng sự bồi thường của mình với sự kiên nhẫn. 

 

7. Đây là Kỷ Nguyên thứ ba mà Ta đến một lần nữa để nói với các con: "Hãy Yêu thương nhau", nhưng 

không chỉ giữa loài người, mà từ thế giới này sang thế giới khác; các con nên yêu thương và thương 

hại những người trong tinh thần vì họ cũng là anh em của mình. 

 

8. Thời gian còn cách xa bao nhiêu mà các conđã được nói cho biết: "Ai giết người bởigươm sẽ chết 

bởi gươm". "Các conđong đấu nàocác consẽ nhận được đấu đó." Hôm nay Ta nói với các con: Thực sự 

ăn năn, làm sạch nhược điểm của mình bằng những hành động bác ái, sự tha thứ và tình yêu. 

 

9. Từ tất cả các con đường Ta đã gọi các conđể chỉ đưa ra một sự dạy dỗ. Trên bàn của Ta chưa bao 

giờ có trái cây tốt hơn trái cây khác, Ta đã cung cấp cho tất cả chỉ một cái bánh mì và cùng một loại 

rượu vang. Những người đã ngồi vào bàn của Ta là những người có ảnh hưởng, cũng như những 

người bị ruồng bỏ; người giàu cũng như người nghèo; những người tội lỗi cũng như hiền lành. Ta đã 

tiếp nhận những người đã sống với sự trong sạch cũng như những người đến với tinh thần của họ. Ta 

dạy các con điều này để dọc theo con đường tồn tại của mình, các con sẽ không bao giờ phân biệt 

cách đối xử với bất kz anh em nào của mình. 

 

10. Hãy khiêm tốn trước những người cảm thấy mình vượt trội và anh ta hạ mình trước khi các con 

coi anh ta nhỏ bé, khiến anh ta hiểu rằng anh ta không hề kém hơncác con. 

 

11. Cần phải thực hành Giáo Lý của Ta để hiểu được sức mạnh vô tận của tình yêu. Tình yêu là đức 

tính biến người tội lỗi thành môn đệ của Ta. Tình yêu là bản chất của sự sống vĩnh cửu. 

 

12. Có những người hỏi Ta, “Tại sao Ngài cần nói chuyện với chúng con theo cách này để hướng dẫn 

chúng con theo con đường tiến hóa của tinh thần?”Ta thực sự nói với các con: Lời này các con nghe, 

là cuốn sách bao gồm sự khôn ngoan của Ta. 

 

13. Tại sao Ta đã mở cuốn sách này ra trước mặt các con? Để mặc khải nhiều mầu nhiệm cho con 

người; để làm sáng tỏ bóng tối của sự vô minh. 

 

14. Thực sự Ta nói với các con, rằng những người quyền lực không thể làm tất cả, những người thông 

thái cũng không biết tất cả mọi thứ, cũng như các nhà thần học không biết Ta trong sự thật. 

 



15. Đó là l{ do tại sao Tađã trở lại như là Thầytrong nhân loại để soi sáng sự hiểu biết, để các con có 

thể hiểu được những điều mặc khải vĩ đại, với điều kiện các con không giả vờ đạt đến đỉnh cao của sự 

khôn ngoan của Ta, nhưng thâm nhập vào nơi tôn nghiêmcủa Ta với sự tôn trọng và khiêm nhường . 

Người nào thâm nhập như vậy, sẽ được Ta hướng dẫn đến nơi theo thánh { của Ta và anh ta sẽ không 

bao giờ trải qua nỗi đau. 

 

16. Phân tích khoa học của thời đại này, trái của nó thật cay đắng vì con người muốn thâm nhập vào 

bí mật của Ta mà không tôn trọng, và bao nhiêu, khi khám phá ở quy mô tối thiểu, các kz quan của Vũ 

Trụ đã nghi ngờ sự tồn tại của một Đấng Toàn Năng đã tạo ra mọi thứ . Họ là những người chỉ tin vào 

những gì họ nhìn thấy và những gì họ chạm vào, nhưng mọi thứ vượt quá tầm hiểu biết của họ, đều bị 

họ từ chối. 

 

17. Kiến thức vượt ra ngoài sự hiểu biết và chủ nghĩa vật chất của các con, là những gì Ta đã đến để 

dạy các con, để các con có thể đạt được sự hoàn hảo về tâm linh. 

 

18. Hãy chuẩn bị, hỡi nhân loại, để các con tránh ăn những trái đắng mà khoa học chuẩn bị cho mình. 

Ta luôn luôn đến để tiết lộ cho các con những bí mật của sự sống đích thực. 

 

19. Trong Kỷ Nguyên thứ hai, nhiều người đã lắng nghe Ta, hàng ngàn người bệnh đã được chữa lành 

chỉ bằng cách chạm vào Ta hoặc lắng nghe lời âu yếm của Ta, hoặc được chiêm ngưỡng bởi ánh mắt 

yêu thương của Ta. Nhiều người trong số họ đã yêu mến và đã nhận ra Ta mặc dù không phải tất cả 

đều đã theo Ta, chỉ có mười hai người là người đã đi cùng Ta đến cùng. Tên của họ là bất tử vì những 

tấm gương của họ về sự hoàn hảo, đức hạnh và sự hy sinh mà họ đã muốn cho các con, nhưng họ đã 

không hoàn hảo lúcTađã gọi họ, nếu họ đã như vậyTađãkhông gọi họ để dạy họ. 

 

20. Cả hai điều giữa các conTa đều không tìm thấy những người ngay chính hoặc hoàn hảo, nhưng các 

con sẽ được chuyển đổi thông qua sự dạy dỗ của Ta và các con sẽ thực hiện những hành động vĩ đại. 

Trái tim của nhân loại đã cứng lại, nhưng Ta sẽ soi sáng cho các con dọc theo con đường, để các con 

sẽ bước ra phía trước. 

 

21. Trong Kỷ Nguyên thứ hai, khi các tông đồ của Tađã phân tán khắp thế giới, Phêrôđã có những lúc 

yếu đuối trước những cuộc bắt bớ, sự tàn nhẫn và cứng lòng của con người, và đã muốn chạy trốn 

khỏi Rôma để cứu mạng mình, anh ta đã nhìn thấy bóng dáng của Chúa Giêsu băng qua vai mình tiến 

về thành phố ngoại giáo. Phêrôđãhỏi Thầy của mình: "Lạy Chúa Ngài đi đâu vậy?" Chúa Giêsu đã trả 

lời: "Để chết cho con một lần nữa." Phêrôđãkhóc nức nở đã dâng lên Chúa của mình để trở về với 

cung lòng của tội lỗi của những tội nhân để cứu họ, thậm chí đã phải trả giá bằng máu và mạng sống, 

để bắt chước Thầy của mình. 

 

22. Đó là l{ do tại sao Ta nói với các con: Đừng đợi đến năm 1950, năm khởi hành của Ta, để làm các 

con ngạc nhiên khi đã không chuẩn bị và yếu đuối, vì nếu các con muốn phát sinh và truyền bá sự dạy 

dỗ của Ta, do đó, các con sẽ bị yếu đi. 

 



23. Sau đó, các con sẽ tìm kiếm Lời của Ta để củng cố chính mình và các con sẽ không tìm thấy nó. 

Hôm nay ngay cả khi Ta vẫn đang dạy các con, phát sinh để thực hành bài học của Ta, tự tái sinh, bước 

một bước về tâm linh; Ta sẽ làm rộn rịpcác con bằng những việc làm và phép lạ và các con sẽ ngạc 

nhiên trước những điều mặc khải vĩ đại mà Ta sẽ ban cho các con từ tinh thần đến Thần Khí. Ta sẽ làm 

ngạc nhiên các nhà bác học vật chất, biểu hiện cho họ sự tồn tại của tâm linh. Tất cả những gì họ đã từ 

chối và tồn tại, sẽ được họ tuân theo. Sau đó, sự tò mò của họ sẽ được khơi dậy, tham vọng để điều 

tra ở bên kia thế giới và đó sẽ là khoảnh khắc mà các sứ giả và đệ tử của Ta sẽ xuất hiện để giải thích 

tất cả những gì Ta đã tiết lộ cho các con và ngăn chặn loài người tạo ra các giáo phái và lý thuyết xung 

quanh những mặc khải mới của Ta. 

 

24. Hôm nay là thời gian để lắng nghe, để suy ngẫm và nếu thời điểm đến để theo đuổi các dân tộc và 

các quốc gia và một số các con không thể làm điều đó, đừng sợ, vì nơi các con ở các con có thể làm 

được nhiều; hãy để con cái của các con là người truyền bá tin mừng đến những vùng đất xa xôi. Hãy 

nhớ Ta đã nói rằng,người đầu tiên sẽ là cuối cùng, và ngườicuối cùng sẽ là đầu tiên. 

 

25. Hôm nay, nhiều người đến trước sự dạy dỗ của Ta; những người đau khổ nhất, những người đói 

khát công lý, những người mơ ước một cuộc sống bình yên vẫn tiếp tục lắng nghe Lời của Ta. 

 

26. Trong số những người nghèo, thô sơ và đơn giản này, Ta đang chọn những người mà Taban cho 

các con Lời của Ta. 

 

27. ThầyChí Thánh của tất cả các thời kz trở lại giữa các con để giao tiếp với nhân loại, hướng dẫn tinh 

thần theo cách này hướng tới một ngày mới. 

 

28. Chuẩn bị sự hiểu biết của mình để các con có thể phân tích Lời của Ta với sự công bình; Ta đã nói 

rằng những người theo tâm linh sẽ là những người sẽ đưa ra lời giải thích chính xác cho những bài học 

mà Cha của các con đã mặc khải cho các con trong Kỷ Nguyên này và trong thời gian qua. Người đọc 

trong cuốn sách của Ta và phân tích nó với { nghĩa tâm linh, sẽ là người tiếp cận sự thật. 

 

29. Để thành công trong việc xác định Giáo Lýnày một cách trung thực, trước tiên, các con phải phấn 

đấu trong chính mình, và đôi khi các con sẽ đạt đến trạng thái bối rối, nhưng anh ta ở giữa sự hỗn 

loạn của mình là cảnh giác và cầu nguyện tin tưởng vào Ta, sẽ cảm thấy rằng, trong tinh thần của 

mình sự bình tĩnh và sự bình an xâm nhập. 

 

30. Các yếu tố không được giải phóng sẽ làm cho cây rụng trái và lá của chúng khô héo, cho đến khi 

chúng không còn tạp chất. Các con không biết rằng ngày mai, khi các con ngừng nghe Lời này, các con 

sẽ bị bỏ lại một mình trên con đường, dạy cho anh em của mình những gì các conđã học được từ Ta 

sao? Ta sẽ luôn ở trong mỗi người các con; Thầy sẽ dọn đường và các môn đệ sẽ hoàn thành sứ mệnh 

của mình. 

 

31. Ta đã hứa sẽ soi sáng cho mọi người để tất cả mọi người sẽ biết và hiểu những điều mặc khải 

trong Giáo Lýcủa Ta và đây là thời gian mà lời hứa đó được thực hiện, Kỷ Nguyên mà con người đã 



không chờ đợi, bởi vì anh ta đã đánh mất chính mình trong cuộc sốngcủa Khoa học, từ đó anh ta đã 

xây dựng một thế giới mới và trong đó các linh hồn lo lắng cho sự trở lại của Ta, vì họ biết rằng đối với 

họ, sự dạy dỗ của Ta là sự tự do, sự nâng cao của họ và từ đó họ sẽ đạt được sự bình an. 

 

32. Một số người đã chờ đợi Kỷ Nguyên này, trong khi sống ở cõi tâm linh, những người khác đã chờ 

đợi phép lạ, trong khi cư ngụ trên Trái đất này. Phúc cho những người có thể chờ đợi với ngọn đèn 

của họ được thắp sáng, giống như những cô trinh nữ khôn ngoan của dụ ngôn. 

 

33. Cũng trong Kỷ Nguyên thứ hai, các linh hồn đã hồi hộp chờ đợi sự xuất hiện của Đấng Thiên Sai; 

một số trong thế giới vật chất, một số khác từ các lâu đài tâm linh; đó là Chúa Kitô là cánh cửa, Ngài là 

chìa khóa, Ngài là con đường và các linh hồn biết điều đó. 

 

34. Trong Ta là sức mạnh đánh thức tinh thần của nhân loại, và sự thật Ta nói với các con rằng giờ sắp 

đến, và sẽ không có ai không bị đánh động bởi tiếng gọi của Ta. Một số người sẽ thức tỉnh từ chủ 

nghĩa duy vật đã khiến họ thờ ơ; những người khác vì say máu và nghi binh, những người khác sẽ thức 

dậy sau giấc ngủ của sự vô minh, mà đêm tối và sự cuồng tín đã kéo dài rất lâu. 

 

35. Vào thời điểm ánh sáng tâm linh chiếu vào nhân loại, những lời cầu nguyện sẽ xuất hiện từ các 

linh hồn và họ sẽ hỏi Cha rằng, họ nên làm gì để làm hài lòng Ngài và do đó có thể tiếp cận sự hiện 

diện của Ngài. 

 

36. Phân tích Lời của Ta, ôi, các môn đệ và các con sẽ tìm thấy sự khôn ngoan trong bản chất của nó, 

để tinh thần của các con có thể được hướng dẫn trong Giáo Lýtình yêu của Cha, vì đó là tinh thần của 

các con mà Ta đã đến để nói, hãy chuẩn bị, chuẩn bị. cho một cuộc sống cao hơn. 

 

37. Các con nhận ra rằng, cơ thể chỉ là một công cụ cho tinh thần, bằng chứng là nó là phàm nhân và 

tạm thời, mặt khác, tinh thần đã được định sẵn cho sự vĩnh cửu. 

 

38. Sự vô minh như thế nàocủasự dạy dỗ tâm linh mà Ta tìm thấy ở loài người này, và đó là vì người 

ta đã dạy rằng Luật của Ta và Giáo Lýcủa Ta chỉ là một việc đạo đức sẽ được sử dụng như một sự trợ 

giúp, và không phải là con đường dẫn dắt tinh thần của nó hướng về biệt thự hoàn hảo. 

 

39. Các tôn giáo khác nhau đã gieo rắc nỗi sợ hãi sai lầm đối với kiến thức tâm linh trong lòng con 

người, khiến họ phải chạy trốn khỏi những điều mặc khải của Ta và bị nhấn chìm trong sự nhầm lẫn 

của sự thiếu hiểu biết của họ, cho rằng đời sống tâm linh là một mầu nhiệm sâu sắc. 

 

40. Những người khẳng định điều này là nói dối. Tất cả những điều mặc khải mà Thiên Chúa tạo ra 

cho con người từ khi bắt đầu loài người, nói về sự tồn tại thiêng liêng. Đúng là Ta đã chưamặc khải tất 

cả những gì Ta dạy các con, bởi vì các conđã không có khả năng biết tất cả, cho đến khi thời gian đến. 

Nhưng những gì Cha đã mặc khải cho đến bây giờ là đủ để các con có một kiến thức đầy đủ về đời 

sống tâm linh. 

 



41. Hỡi những người thân yêu: Các con có thể gọi đây là cơ hội, vì trong đó các con đã có chuyến 

viếng thăm của Cha mình và nếu các con muốn chỉ định ngày này là một sự kiện vĩ đại, hãy ghi lại vào 

năm 1866, đó là khi Ê-lia đã khẳng định rằng thời điểm Ta hiện diện giữa những người này đã gần kề. 

Kể từ đó, Ta đã chọn các môn đệ của Ta để họ trung thành theo Ta trên con đường này. 

 

42. Các con có muốn theoTa không? Các con có muốn trở thành môn đệ của Ta không? Tìm kiếm Ta 

với sự dịu dàng và tự tin mà Phêrô, Anrê, Gia-cô-bê và Gioan đã theo Ta, bỏ lại phía sau những người 

thân yêu của họ, những chiếc thuyền đánh cá và lưới của họ để trở thành như Tađã nói với họ, 

“những ngư dân đánh cá người.” 

 

43. Hôm nay Ta đến để chuẩn bị một dân, người sẽ làm chứng cho sự thật của Ta. Ta sẽ thể hiện bản 

thân mình trên thế giới như thế nào nếu nó không thông qua các môn đệ của Ta? 

 

44. Ta muốn các con suy ngẫm sâu sắc trong Lời của Ta trước khi các con bắt đầu con đường để làm 

xong bổn phận; hãy chuẩn bị vì con ngườirất mạnh trong niềm tin của họ. Phát triển bản thân trong 

suy nghĩ, cũng như bằng lời nói và hành động, do đó các con sẽ không có gì phải sợ. 

 

45. Vâng, dân của Ta, Ta có thể thấy rằng các con đang cố gắng thực hành sự dạy dỗcủa Ta, để sống 

theo Luật của Ta để làm hài lòng Ta với những việc làm của mình. Thầyban phước cho các con và Ngài 

khuyến khích các con hãy kiên trì trong sự tái sinh của mìnhđể các con có thể đạt được tâm linh. 

 

46. Sau sự ra đi của Lời Ta, các con sẽ làm những gì các tông đồ của Ta trong Kỷ Nguyên thứ hai đã 

làm: họ sẽ tập hợp để cầu nguyện và theo cách đó họ sẽ nhận được ánh sáng thiêng liêng hướng dẫn 

họ trong từng bước của họ. Nhờ lời cầu nguyện thiêng liêng, đó là những gì Ta đã đến để dạy các con, 

họ đã giao tiếp với Chúa của họ, họ được hoạt hình bởi sự hiện diện của Ngài và họ đã có thể hiểu ý 

muốn của Thầylà gì. Bây giờ các con nhận ra lý do tại sao Ta chấp nhận họ làm cơ sở hoặc nền tảng 

của Giáo Hội của Ta. Các con có biết rằng,Ta muốn thành lập một ngôi đền mới không? Ai sẽ hình 

thành nền tảng của ngôi đền này? Ta sẽ chọn những người mạnh mẽ, trung thành trong đức hạnh, 

những người hiểu biết và có đức ái vì những tấm gương của họ sẽ xứng đáng để bắt chước. 

 

47. Ngôi đềnbí mật của Cha của các con sắp tràn ngập di sản của nó dựa trên tinh thần của nhân loại. 

 

48. Ở quốc gia của các con (Mễ Tây Cơ),Ta đã thực hiện lời hứa của Ta sẽ trở lại giữa con người, 

nhưng những người có ân sủng để lắng nghe sự dạy dỗcủa Ta, không nên vì điều này, cảm thấy đặc 

quyền giữa những người còn lại, bởi vì bản chất của Lời Ta sẽ đạt đến mọi trái tim tại thời điểm được 

chỉ định, nói với họ: Chào mừng, các con của Ta, người không mệt mỏi đạt đến sự hiện diện của Ta để 

nghe Lời của Ta. Các con là môn đệ của Ta được chọn trong số rất nhiều người, đã đến với Ta và trái 

tim tràn đầy niềm tin của mình, tin tưởng vững chắc vào biểu hiện này, tiếp nhận Lời của Ta và câu 

châm ngôn của Ta như hạt giống của sự thật. 

 

49. Các con đến với gánh nặng của sự đau khổ và không hoàn hảo, với sự khao khát sự bình anvà dịu 

dàng, và Thầyđã không dừng lại để nhìn thấy khuyết điểm của các con trước khi ngồi vào bàn của các 



con và phục vụ các con sự nuôi dưỡng tốt nhất. Các con liên quan đến Cha tất cả về cuộc đời của mình 

và những thăng trầm dọc theo con đường; các con đã tỏ ra sự trần trụi của tinh thần của mình, quần 

áo bị xé thành mảnh vụn bởi những cơn gió bão. Bị đánh động sâu sắc. Cha đưa các con đến đài phun 

nước nơi các con tẩy sạch vết bẩn, Ngài ban cho các con quần áo mới và sạch sẽ và ngồi quanh các 

con, Ngài ban cho các con bài học đầu tiên dành cho các con như một nụ hôn, như một cái vuốt ve và 

như một giọt nhựathơm chữa bệnh. 

 

50. Vì vậy, Ta bắt đầu hình thành trong lòng của mỗi môn đệ Cuốn Sách khôn ngoan và tình yêu của Ta 

mà các con không bao giờ nên đóng lại, vì nội dung của nó không chỉ dành cho các con. Trong các 

trang của nó có sự can đảm cho các thử thách và ánh sáng của các con để làm tiêu tan sự thiếu hiểu 

biết của mình. 

 

51. Ta đến với các con bởi vì anh em của các con, những người sở hữu kiến thức, đã che giấu sự thật 

khỏi loài người và đã lấp đầy trái tim của họ với chủ nghĩa tự cao tự đại. Ta đã không đến để bán cho 

các con Tình yêu của Ta, cũng không phải Lời của Ta, cũng không phải lợi ích của Ta. Ta chỉ mong các 

con được chuẩn bị để Ta có thể gửi các con đến các vùng và các làng mạc khác để truyền đạt cho anh 

em của mình tin mừng về Giáo Lý của Ta, vì trên khắp thế giới có những người đang chờ Ta trở lại. Ta 

ước muốnrằng vào năm 1950, đó là thời gian mà Ta sẽ ngừng giao tiếp theo cách này, các con sẽ thấy 

mình mạnh mẽ để bắt đầu cuộc đấu tranh. 

 

52. Ta đã tách các con ra khỏi chủ nghĩa cuồng tín và thờ ngẫu tượng để lấp đầy trái tim của các con 

với bản chất của sự dạy dỗ của Ta để các con có thể nâng mình lên với Cha, dâng lên Ngài một sự thờ 

phượng đơn giản, thiêng liêng và đơn sơ. Cũng giống như cách Ta đã dạy các con, Ta muốn các con 

dạy anh em mình. 

 

53. Khi các yếu tố được giải phóng, được hiệp lại, các môn đệ, và thông qua những việc làm tốt, sự 

nâng cao, đức tin và sự hợp nhất của các con, Ta sẽ lan truyền giữa các con Phép lạ của Ta sẽ là một 

bằng chứng cho những người không tin rằng Ta ở cùng các con. 

 

54. Những mặc khảiđược ép lại trong ngôi đền bí mật của Ta và được dành riêng cho các con, vẫn còn 

là một mầu nhiệm, bởi vì các conchưa trở nên xứng đáng với chúng. 

 

55. Ngày mà Ta không còn nói chuyện với các con theo cách này, không còn xa nữa, Tamuốn các con 

được chuẩn bị trước đó, để không có một môn đệ nào không biết cách cầu nguyện trước Chúa Cha. 

 

56. Những thử thách của cuộc sống đang làm dịu tinh thần của các con. Đừng nổi loạn cũng không 

phàn nàn về chúng vì sau đó, khi cơn lốc đã qua, các con sẽ khóc vì hối hận vì đã xúc phạm Ta vì sự 

thiếu niềm tin. Hãy nhớ rằng Ta đã cung cấp cho các con vũ khí để các con có thể tự bảo vệ mình, đó 

là: việc cầu nguyện và đức tin. 

 

57. Hãy cầu nguyện và nếu cơn bão quật vào nhà làm sập cánh cửa, thì thật ra Ta nói với các con rằng, 

ngọn lửa của ngọn đèn của các con, xuất hiện cách yếu ớt, sẽ không bị dập tắt. 



 

58. Khi các con nhìn thấy những người mà các con đã chuyển đổi rút khỏi con đường và với sự khinh 

miệt, vứt bỏ bánh mì mà các con đã cung cấp cho họ, trái tim của các con chứa đầy nỗi đau và các con 

buồn bã đến trước Thầyđể đặt những rắc rối của mình lên Ngài, nhưng Thầynói với các con: Nếu đó là 

sự vô ơn hướng dẫn các bước của những người này, đừng sợ hãi, hãy cho phép họ rời đi, cảnh giác và 

cầu nguyện cho họ, nhưng nếu họ đã rời bỏ các con vì thiếu sự quan tâm và bởi tấm gương của các 

con, các con sẽ trả lời choTa. 

 

59. Nếu một số người ném bánh mì đi và khởi hành, những người khác sẽ đến, họ sẽ thu thập những 

mẩu vụn và với họ, họ sẽ đạt được bình an và hạnh phúc. Những người ra đi sẽ trở về tìm kiếm những 

người lao động của Ta bởi vì dọc theo sa mạc đói khát sẽ làm họ ngạc nhiên. Các con chưa được phái 

đến để phán xét lỗi lầm của anh em mình, sẽ chào đón họ với thiện chí. Ai là người bệnh, các con sẽ 

chữa lành và người nào đói, các con sẽ nuôi dưỡng. 

 

60. Nếu trong sự bất chấp sự giúp đỡ của các con, họ từ chối các con, hãy tha thứ cho họ. Ta sẽ là 

người sẽ phán xét nguyên nhân của họ. 

 

61. Quá khứ tâm linh của các con là một mầu nhiệm đối với các con, đó là l{ do tại sao Ta nói với các 

con rằng,các con nên chấp nhận những thử thách của mình với sự hiền lành, bởi vì các con đang trong 

thời gian của sự phán xét và của sự phục hồi tinh thần. 

 

62. Thời gian mà các con đã đến thế giới để nhận được danh dự, sự tận hưởng, niềm vui, hoặc để tích 

lũy sự giàu có đã qua; hôm nay các con đến để sống trong sự khiêm nhường, để thanh luyện chính 

mình, để nâng cao bản thân, thông qua các thử thách và để phục vụ Chúa của mình có ích cho đồng 

bào của mình. 

 

63. Viết trong lòng các con một cuốn sách với những việc làm tốt của mình và nó sẽ mang lại cho các 

con sự bình an trong sự tồn tại này và hạnh phúc vô hạn trong cõi vĩnh hằng. 

 

64. Nếu ai đó tích lũy được sự giàu có để đổi lấy Lời của Ta và quà tặng của Ta, Ta sẽ nói lại với các con 

như Ta đã làm trong Kỷ Nguyên thứ hai: rằng "Con lạc đà chui qua lỗ kim sẽ dễ dàng hơn một người 

giàu có vào Nước Trời. " Thật đáng khen biết bao trước mặt Ta, những người ngày hôm qua đã rất 

thích sự hài lòng, danh dự và tiện nghi và hôm nay họ đi theo bước chân của Ta với sự dịu dàng và 

khiêm nhường. 

 

65. Trong số các con là một số người mà Ta đã thử nghiệm như Gióp, vì không phải thánh ý của Ta mà 

các linh hồn trở nên thờ ơ, Ta muốn họ siêng năng trên con đường. 

 

66. Sẽ đến một lúc cho mỗi người, trong đó, tiếng nói của vị Thẩm phán sẽ yêu cầu các con, không chỉ 

vì Ngôi Lời mà Ngài là Thầy,ủy thác cho các con, mà cả những gì các con đã làm đối với việc hoàn 

thành nhiệm vụ. 

 



67. Chuẩn bị những món quà tinh thần về tầm nhìn, trực giác và sự hiện diện của mình, để các con sẽ 

được biết theo nghĩa bóng, bài kiểm tra liên quan đến các con, và các con với lời cầu nguyện sẽ có thể 

khắc phục nó. 

 

68. Cho phép Lời của Ta hướng dẫn các con, vì các con đã bị thuyết phục rằng Tamặc khải nó vì lợi ích 

của riêng các con. 

 

69. Những giáo huấnnày có vẻ mới đối với các con vì các con đã quên chúng; nhưng hôm nay trong Kỷ 

Nguyên thứ ba, Ta đã đến để mặc khảichúng cho các con một lần nữa. Ta đã chuẩn bị cho các con một 

tài sản vĩ đại mà Ta mời các con, để trong đó các con sẽ học được cách gieo hạt giống vĩnh cửu mà Ta 

đang giao phó cho các con. 

 

70. Ta đến để chuẩn bị các môn đệ mới của Ta, để nhờ đức tin và đức ái của họ, họ có thể đạt được 

sức khỏe đối với các bệnh tật của cơ thể và tinh thần và trên các yếu tố của sáng tạo. 

 

71. Hãy hiểu rằng, đây không phải là lúc để các con sống trong sự thiếu hiểu biết nữa; ngày nay các 

con sống trong Kỷ Nguyên ánh sáng, về những điều mặc khải vĩ đại mà sự dạy dỗ của Ta ban cho các 

con. Các con có thể tưởng tượng sự khôn ngoan mà các con có thể đạt được, nếu kể từ Kỷ Nguyên 

đầu tiên các con đã thực hành các bài học của Ta, các con có tuân thủ Luật của Ta không? Tuy nhiên, 

các con đã từ bỏ những thú vui trần tục và vẫn đứng yên trên con đường tiến hóa tâm linh của mình. 

Đó là l{ do tại sao hôm nay Ta đã trở lại với bài học mới của Ta, điều này sẽ có vẻ lạ đối với các con, 

không thể hiểu được và vượt ra ngoài cách sống của các con. Nhưng nó sẽ đủ nếu các con suy ngẫm 

về một trong những bài học của Ta để các con thừa nhận sự thật của Lời Ta, thì các con sẽ thấy rằng, 

không có gì lạ về Giáo Lýcủa Ta, mà là cách các conđang nằm ngoài Luật của Ta. 

 

72. Hãy đến lãnh địa của Ta, hãy nhớ sự dạy dỗcủa Ta rằng các con đã quên, xóa hết hạt giống xấu và 

Ta sẽ chứng minh sự dạy dỗmà đến bây giờ các con vẫn chưa suy ngẫm. Do đó, Ta sẽ đưa các con ra 

khỏi sự thờ ơ, sự cuồng tín của mình, để cho phép các con thâm nhập vào một sự sống thực sự, mà 

các con nên sống từ khi bắt đầu của sựsáng tạo. 

 

73. Các con thấy Lời này khiêm nhường đến mức nào, nảy sinh từ đôi môi của những người phát ngôn 

không? Ta thực sự nói với các con rằng, trong sự đơn giản của nó, nó sẽ truyền ánh sáng đến con 

người, để họ có thể hiểu những mặc khải của Ta, mà bằng phương tiện khoa học và thần học, không 

thể hiểu được. 

 

74. Những môn đệ tốt, người kiên trì, trung tín, sẽ là những người sẽ phân tích Giáo Lý này. Họ cũng 

sẽ khiêm tốn, nhưng mặc dù đơn giản, họ sẽ làm cho anh em của họ ngạc nhiên với sự khôn ngoan 

trong cách diễn giải của họ. 

 

75. Dân của Ta sẽ không chỉ nói về những giáo huấncủa Ta, mà còn với những việc làm của họ, họ sẽ 

dạy cho nhân loại cách thức Luật của Ta phải được thực hiện và được tôn trọng. Nếu không có lòng tự 



cao tự đại, họ sẽ có thể đưa ra tất cả những gì họ đã nhận được từ Cha của họ và họ sẽ chứng tỏ lòng 

nhiệt thành của họ cho sự thật và sự thuần khiết của kho báu được giao phó cho họ. 

 

76. Dạy anh em của mình với những việc làm tốt và đượcnâng cao. Hãy nhớ rằng ngay tại đây, các con 

nên thanh lọc tinh thần của mình để nó xứng đáng để tiến tới một biệt thự khác dọc theo con đường 

tiến hóa tâm linh của nó. 

 

77. Lấy từ sự dạy dỗ của Ta sức mạnh cần thiết, để loại bỏ những trở ngại mà các con tìm thấy dọc 

theo con đường của mình; các con cũng biết rằng vũ khí chinh phục tất cả là ‘tình yêu’, đó sẽ là niềm 

vui lớn cho người chiến thắng trong cuộc đấu tranh đó và đến trước mặt Tanhư là chiến binh chiến 

thắng sau khi đã chiến thắng trận chiến đó. 

 

78. Hãy nhớ rằng, chính Ta là người đã ban cho các con vũ khí của tình yêu, và ngoài ra Ta đã dạy các 

con chiến đấu để giành chiến thắng trong những trận chiến lớn. Vậy thì các con đang tìm kiếm điều gì 

dọc theo những con đường khác khi Taban cho các con mọi thứ trên con đường của sự thật? 

 

79. Ta đến để thể hiện bản thân Mình thông qua các giảng viên thấp hèn, Ta đến để mở mắt cho 

những người mù trước ánh sáng của sự thật, để họ sẽ được thanh tẩy tội lỗi của mình, cảm thấy mình 

được Chúa yêu thương. Có phải Ta đã không nói trong Kỷ Nguyên thứ hai, rằng ngày đó sẽ đến mà 

mọi con mắt sẽ nhìn thấy Ta không? Người được thanh tẩy sẽ thấy Ta và đó sẽ là phần thưởng của 

anh ta; Người có khuyết điểm trong lòng, cũng sẽ thấy Ta và đó sẽ là sự cứu rỗi. Người mở mắt trước 

ánh sáng của Ta, thâm nhập vào mầu nhiệm và biết lý do cho những mặc khải của Ta. Anh ta, biết sự 

thật của Ta sẽ bước đi vững chắc trong tương lai. 

 

80. Giải thích sự dạy dỗ của Ta một cách đúng đắn, đừng nghĩ rằng Thần Khí của Ta hài lòng khi thấy 

sự đau khổ của các con trên Trái đất, hoặc Ta đã đến để tước đoạt của các con tất cả những gì đang 

làm hài lòng các con và do đó rất vui mừng với điều đó. Ta đến để làm cho các con nhận ra và tôn 

trọng Luật của Ta, vì chúng xứng đáng với sự tôn trọng và sự tuân thủ của các con, và bởi vì tuân theo 

chúng sẽ mang lại cho các conniềm hạnh phúc và sự bình an vĩnh cửu. 

 

81. Thông qua Chúa Giêsu, Ta đã dạy các con‘Trả lại cho Thiên Chúa những gì của ThiênChúa và cho 

Caesar những gì của Caesar, nhưng đối với con người ngày nay, chỉ có Caesar tồn tại và họ không có gì 

để dâng lên Cha của họ. Ước gìcác con sẽ cho thế giới biết, những lo lắng của các con ở đây sẽ ít hơn, 

nhưng Caesar đã đưa ra những điều luật vô lý với các con, anh ta đã biến các con thành nô lệ của 

mình và anh ta lấy mạng các con mà không phải bồi thường cho các con. 

 

82. Quan sát Luật của Ta khác nhau như thế nào, không làm nô lệ cho thể xác hay tinh thần, nó chỉ 

thuyết phục bằng tình yêu và hướng dẫn các con bằng sự dịu dàng; nó mang lại cho các con mọi thứ 

để đổi lấy không có gì, nó thưởng cho các con và bù đắp cho các con trên con đường đó. 

 

83. Ôi, các môn đệ: Hiểu và học bài học của Ta. Ta muốn thành lập một nhóm người sẽ là người lưu 

giữ trí tuệ của Ta, vì mọi thứ sẽ được chuẩn bị để các con có thể hoàn thành những sứmệnhvĩ đại. 



Đừng bị đe dọa bởi âm thanh đầu tiên của còi báo thức; học cách đi và gặp gỡ một người được gọi là 

kẻ thù của mình và tha thứ cho anh ta, yêu anh ta và cho anh ta làm quen với những giáo huấn của Ta. 

 

84. Vì vậy, Ta muốn các con được chuẩn bị cho ngày khởi hành của Ta. Tất cả các con đều biết 

rằng,năm 1950 là ngày được chỉ định bởi Thánh Ý của Ta sẽ ngừng liên lạc, thông qua một phát ngôn 

của con người, và vì Lời của Ta luôn luôn được thực hiện, ngày đó sẽ chấm dứt sự giao tiếp này, để 

đánh dấu cho các consự bắt đầu của Kỷ Nguyên thứ ba. 

 

85. Đừng cố gắng thay đổi ngày đó, cũng đừng cố gắng bằng bất kz phương pháp nào để giữ lại sự 

biểu lộ của Lời Ta bằng phương tiện này hoặc phương thức tâm linh. Ta nói với các con bây giờ, rằng 

những người làm như vậy, sẽ không được chiếu sáng bởi ánh sáng của Thầy. 

 

86. Tại sao các con phải rơi vào một lời nói coi thường thần thánh như v ậy, khi Ta đã tuyên bố và đã 

hứa rằng sau giai đoạn này, các con sẽ liên lạc với Ta từ tinh thần đến Thần Khí,thậm chíkhi các conđã 

chưa có các năng khiếu? 

 

87. Ta cũng sẽ nói vào lúc này rằng, các tiên tri của thời kz này có trách nhiệm phải chuẩn bị, vì họ có 

sứ mệnh để hâm nóng vô số người về các thử thách đang chờ đợi họ. Ta sẽ mặc khải những lời tiên tri 

vĩ đại cho họ, để giúp các con không rơi vào sự cám dỗ.  

 

Bình An của Cha ở cùngcác con! 

 

 

BTL V1 - 26/366 - Cuốn Sách về Sự Sống Thật - Những Giáo Huấn của Chúa Giêsu 

 

Đức Chúa phán: 

 

1. Ôi, các môn đệ: sau khi lắng nghe sự dạy dỗ của Ta và phán xét quá khứ của mình trước ánh sáng 

của Lời Ta, về mặt tâm linh các con đã nói: "Lá cây không di chuyển nếu không có thánh ý của Thiên 

Chúa". 

 

2. Các con nghĩ như vậy bởi vì các con bắt đầu hiểu, rằng những khó khăn mà các con phải chịu đựng 

như một chén đắng, giống như những bước đưa các con đến gần Cây Sự Sống, nơi Thầy đang chờ các 

conđể ban cho các con di sản. 

 

3. Khi các con đã đến trước sự thể hiện Lời của Ta, tất cả các con đã tự hỏi mình lý do gì cho sự trở lại 

của Ta và trong khi lắng nghe lời chào của Ta nói rằng: "Sự bình yên của Ta ở bên các con ", những 

người nhận ra giá trị màsự bình an ban tặng, được tràn ngập niềm vui, trong khi những người chỉ tin 

vào việc đạt được lợi ích vật chất, cầu xinTa với sự thất vọng bên trong, nếu Ta đến để chỉ cung cấp 

cho các con sự bình an. 

 



4. Những người nghĩ như vậy không xúc phạm Ta, bởi vì sự khó hiểu của họ phát sinh từ sự thiếu hiểu 

biết, và đây chính xác là sự nhầm lẫn mà Ta đã đến để chiến đấu, chiếu sáng các linh hồn bằng ánh 

sáng của Giáo Lý của Ta. 

 

5. Ôi, những trái tim mà ngày nay đã cứng lại bởi những đam mê và sự thăng trầm đã làm cho cuộc 

sống của các con trở nên tồi tệ: Hiểu rằng các con sẽ đạt được sự bình an khi các con đã đạt được sự 

nâng cao về tâm linh. 

 

6. Sự bình an trong tinh thần của các con nói với các con về ánh sáng, về sự đạo đức, về đức hạnh. 

Người không khao khát đạt đến trạng thái cao độ đó, sẽ không mơ để được hưởng sự bình an của Ta, 

vì anh ta vẫn bị giam cầm bởi những xung động của xác thịt và những viễn cảnh sai lầm về hạnh phúc 

mà thế giới vật chất ban cho. 

 

7. Người nuôi dưỡng nội tâm của mình một khát vọng bình an mãnh liệt, mệt mỏi với những thú vui 

trần tục, là người tìm kiếm sự giải phóng tinh thần của mình, lo lắng để đạt được mục tiêu mà mình 

đã được tạo ra. 

 

8. Từ khi bắt đầu nhân loại, đã có rất ít người tìm kiếm sự bình an, hoặc một khi họ đã đạt được nó, 

vẫn ở trong đó, bởi vì con người chỉ tìm kiếm nó khi nỗi đau vượt qua anh ta. Đó là l{ do tại sao các 

con thấy như thế nào, sau một trong những cuộc chiến vô nhân đạo, tàn khốc và bất công, hàng ngàn 

chúng sinh nảy sinh sự khát khao hòa bình, điều mà trước đây họ đã không thể đánh giá cao, vì họ đã 

không nhận thức được giá trị của món quà mà Thiên Chúa nắm giữ. 

 

9. Các con phải hiểu rằng, đó không phải là kiến thức của con người, nơi các con sẽ tìm thấy sự bình 

yên, vì đài phun nước mà nó bắt nguồn là tâm linh. Vàng bạc, kiến thức, khoa học và sức mạnh của 

con người, không đủ để có được ân sủng mà các con sẽ chỉ đạt được bằng cách thực hành những việc 

tốt, hướng dẫn bản thân trong suốt cuộc đời theo con đường tình yêu mà Luật của Ta chỉ định. 

 

10. Sẽ không có gì ngạc nhiên, khi những người mà nhân loại coi là những người khôn ngoan, khi họ 

tìm kiếm những điều mặc khải của Ta để tìm kiếm sự bình an của Ta, họ sẽ thay thế chúng để bắt đầu 

học những bài học đầu tiên của Sách của Sự Sống. 

 

11. Không ai tốt hơn Ta, biết cơn khát vô hạn tồn tại giữa nhân loại. Lòng trắc ẩn của Ta như một tia 

hy vọng, xâm nhập vào mỗi trái tim, để làm cho anh ta ý thức về sự gần gũi của cuộc đấu tranh mà 

qua đó anh ta sẽ đạt được hòa bình thực sự và giải phóng tinh thần của mình. 

 

12. Sự dạy dỗcủa Ta là của tiếng kèn thiên thể, đã được nghe bởi những linh hồn mà Ta đã tuyên bố 

rằng ngày phán xét, sự chuộc tội và cũng là sự cứu rỗi đã đến. 

 

13. Mọi thứ đã được tiên báo, nhưng các con thích chờ đợi các sự kiện mà không được chuẩn bị, để 

có thể đối mặt với cuộc đấu tranh và có được tự do của mình. Các con thiếu niềm tin, vâng lời Luật 

tình yêu của Ta và hôm nay các con khóc vì lỗi lầm của mình. 



 

14. Vô số người tụ tập để nghe những bài học thiêng liêng của Ta, xuất hiện với các con rất nhiều về 

số lượng, nhưng họ nhỏ đến mức nào nếu các con so sánh họ với những người anh em đang thiếu sự 

bình an của Ta. 

 

15. Trong vô số những người này, Tađã đặt sự bình an của Ta; một số người đã có thể bảo vệ nó, 

những người khác từ bỏ nó ngay khi họ không còn nghe Lời Ta và bước vào những thói quen của cuộc 

sống. Họ là những người, khi trở về nơi khiêm nhường nơi Ta tự biểu lộ, hỏi Ta: “Lạy Chúa, tại sao chỉ 

khi con lắng nghe Ngài, con mới tìm thấy sự bình yên, hay nó chỉ tồn tại ở những nơi này?” Và Ta trả 

lời họ rằng, nếu chỉ trong lúc họ nghe Lời của Ta, họ đã tìm thấy sự bình yên, đó là bởi vì chỉ tại thời 

điểm đó, tinh thần của họ được tẩy sạch khỏi ảnh hưởng của xác thịt. Sau đó, khi rời khỏi ngưỡng cửa 

của những ngôi nhà cầu nguyện này, họ trở về với cuộc sống không hoàn hảo, tự cao tự đại, niềm 

đam mê, sự phẫn nộ và nết xấu, mà không áp dụng các giới luật của Giáo lý mà họ đã nghe thấy, bởi vì 

lắng nghe không có nghĩa là học hỏi, và chỉ mình anh ta Người phân tích và đưa vào thực hành Giáo Lý 

của Ta, sẽ thực sự được đặt tên là môn đệ của Ta, bởi vì anh ta sẽ luôn chuẩn bị tinh thần để truyền 

đạt cho anh em mình tấm gương cống hiến cuộc đời của họ để hoàn thành sự dạy dỗ của Ta. 

 

16. Trong bài học này, các con sẽ tìm thấy kiến thức về trách nhiệm đạo đức mà các con đã cam kết, vì 

đã nhận được trong lòng các con món quà của sự bình an của Ta, mà các con phải chia sẻ với anh em 

của mình. 

 

17. Hiểu và phân tích, bao nhiêu lần Ta đã nói với các con:Chào mừng các con đến ngôi nhà ở khiêm 

nhường được chuyển đổi thành một ngôi nhà của hòa bình và cầu nguyện, nơi Ta thể hiện bản thân 

mình như là Thầy. 

 

18. Qua Lời của Ta, các con đã hiểu sứ mệnh của mình và sự phục hồi dựa trên tinh thần của mình. 

Hôm nay các con nhận ra rằng để đến được với Ta, cần phải đạt được sự thuần khiết, sẽ khiến các con 

xứng đáng được vào biệt thự của sự công bằng, đó là vùng đất hứa với tinh thần của các con. 

 

19. Không phải tất cả những người lắng nghe đều ở bên Ta ", vì suy nghĩ của một số người ở xa. Mặt 

khác, có những người ở xa về thể xác, nhưng họ hiện diện trong tâm hồn. 

 

20. Nếu các con gõ cửa nhà của Ta, Ta cũng đã tiếp cận các con, không phải để hỏi mà là cung cấp cho 

các con những gì các con cần. 

 

21. Ta đến để ban ánh sáng cho tinh thần của các con vì Ta thấy rằng nó không muốn tiếp tục trong 

bóng tối; Nó muốn vươn lên trên sự thiếu hiểu biết và thôi thúc xác thịt, nó muốn chiêm ngưỡng và 

hiểu Chúa Cha, biết mục đích tồn tại của chính nó. 

 

22. Thức tỉnh, nhận thức được thời gian các con đang sống, để khi khoảnh khắc xuất hiện, con 

ngườitrỗi dậy xúc phạm và xóa bỏ mọi sự thờ phượng từ trong lòng con người, họ sẽ không có gì để 



lấy đi từcác con, bởi vì sự tôn nghiêm và sự thờ phượng của các con sẽ thuộc tâm linh. Sau đó, tinh 

thần của các con sẽ có thể giao tiếp trực tiếp với Thiên Tính của Ta; đó sẽ là sự giải phóng của nó. 

 

23. Các con sống trong một thế giới bị biến đổi bởi khoa học của con người, đây là Kỷ Nguyên của nó, 

đó là thời kz trị vì của nó. 

 

24. Con ngườiđã dựng lên một tháp Baben mới, một tòa tháp mới của sự kiêu ngạo và phù phiếm. Từ 

sự cao ngạo của họ, họ bất chấp sức mạnh của Ta và làm nhục kẻ yếu. Thực sự Ta nói với các con, 

những người đó sẽ không đến được với Ta qua con đường đó; Không phải Ta chống lại khoa học, vì đó 

là ánh sáng mà Ta, Đấng Tạo Hóa, đã đặt trong tâm trí con người, nhưng con ngườiđã sử dụng nó 

cách tồi tệ. Ta giao phó khoa học cho các con như một cái cây mà các con nên vun đắp bằng tình yêu, 

sự tôn trọng và lòng nhiệt thành, để từ đó, nó sẽ nổi lên những trái ngon, những thứ mang lại sự 

sống. Các con có tin rằng mình đã trồng đúng cây đó không? Kìa, trái của nó đã bị hủy diệt và đau đớn, 

thay vì mang lại sự sống, chúng đã gieo rắc cái chết. Khoa học của con người sai lầm biết bao! Nhưng 

mặc dù vậy, Ta chúc phúc cho nó vì đó là một công việc của con cái củaTa. 

 

25. Chủ nghĩa duy vật đã bao bọc loài người. Từ nhiều trái tim Danh củaTa đã bị xóa bỏ, con người 

quên cầu nguyện, đó là cách trò chuyện tâm linh với Thiên Chúa. Giáo Lý của Ta và các ví dụ của Ta, 

thông qua Chúa Giêsu đã bị lãng quên và những người cố gắng kiên trì trong các bài học của Ta và 

tuân thủ Luật của Ta, làm như vậy bằng cách thờ thần tượng, tìm kiếm Ta, thông qua các hình thức và 

hình ảnh nhân tạo. Đó có phải là cách mà Luật của Ta phải được thực thi không? 

 

26. Nhiều người đã khiến Thiên nhiên, như là Thiên Chúa của họ, tôn vinh nó như một đài phun nước 

sáng tạo tất cả những gì tồn tại. Nhưng trong thực tế, Ta nói với các con rằng, Thiên nhiên này từ cơ 

thể của chúng đã xuất hiện tất cả chúng sinh, các lực và các yếu tố vật chất bao quanh các con, không 

phải là Người tạo ra nó, nó đã được thụ tinh và đã được tạo ra trước đó bởi Tác Giả Thánh thiêng. Nó 

không phải là nguyên nhân cũng không phải là lý do của sự sống. Chỉ có Ta, Cha của các con, là sự Khởi 

đầu và Kết thúc, Anpha và Omega. 

 

27. Bóng mát của cây khoa học đã bao trùm nhân loại, phần lớn các loại trái cây của nó đã đầu độc nó, 

và thời gian tiếp cận trong đó lưỡi liềm công lý sẽ xuất hiện để cắt đứt mọi nhánh không trong sạch và 

tất cả các loại trái cây không hoàn hảo. 

 

28. Khi con người đã vô tội, trạng thái tinh khiết của anh ta khiến anh ta xứng đáng với ân sủng của 

Thiên Chúa. Khoa học không cần thiết cho anh ta để tìm phương tiện sống, không cần thiết cho đôi 

mắt hay trí thông minh của anh ta để nỗ lực thâm nhập vào bí mật của sự SángTạo để tìm ra ánh sáng 

chiếu sáng con đường của cuộc sống trần gian của anh ta. 

 

29. Thiên nhiên, giống như một người mẹ diệu hiền, đã mang cung lòng của nó đến gần đôi môi của 

đứa trẻ để nuôi dưỡng nó, nhưng đứa trẻ lớn lên và bị quyến rũ bởi vẻ đẹp bên ngoài của trái cây, 

anh ta đưa tay ra, nhổ và nếm chúng , đánh thức sự cần thiết và háo hức về kiến thức trong lòng anh 

ta và tất cả bản thể anh ta; Thời đạicủa sự ngây thơ đã trôi qua và một giai đoạn mới bắt đầu đối với 



con người, đó là khoa học, trong đó tinh thần rất mong muốn biết được sự tồn tại của con người và 

những mầu nhiệmcủa nó. Đó là khởi đầu của cuộc đấu tranh, kinh nghiệm, sự phát triển, sựtiến hóa 

và sự phục hồi. 

 

30. Đứa trẻ đặt niềm hạnh phúc của mình khi cảm nhận sự âu yếm của người mẹ, trở thành thanh 

thiếu niên đầy tò mò và lo lắng, và ngạc nhiên trước sự vĩ đại của sự tồn tại là một mầu nhiệmđối với 

anh ta, đi dọc theo con đường ham học hỏi. Còn ai khác ngoài Ta, khiến con người cảm thấy l{ tưởng 

về kiến thức và sự hiểu biết đó? Mọi thứ đã được Ta thấy trước và đã chuẩn bị để hướng dẫn các 

bước của con người trên Trái đất; đó là l{ do tại sao ở mỗi bước anh ta lại tìm thấy một bất ngờ và 

một điều kz diệu mới. Không có trở ngại, sự cần thiết hoặc khó khăn mà không có giải pháp. Nếu con 

người đã có sự thức tỉnh của mình cho thế giới, thì trong tâm hồn anh ta cũng trỗi dậy, trong sự lo 

lắng và hiện tại, một sự háo hức sâu sắc để tìm hiểu và suy ngẫm về sự tồn tại vượt ra ngoài vật chất, 

vượt ra ngoài xác thịt và khoa học. 

 

31. Do đó, sự thờ phượng thiêng liêng đối với Thiên Chúa đã được sinh ra, nhờ đó, tinh thần sẽ được 

nuôi dưỡng và sẽ đạt được kiến thức được nâng cao, sống theo khoa học được truyền cảm hứng 

trong Luật tình yêu của Ta. 

 

32. Không phải tất cả mọi người đã quan niệm Ta trong sự vô hạn, cả về tâm linh và vô hình, đó là l{ 

do tại sao từ khi bắt đầu loài người, trong khi một số người đã tìm kiếm Ta ngoài những gì thuộc về 

vật chất, những người khác đã làm điều đó bằng phương pháp tôn thờ vật chất. Đây là những người 

đã tìm kiếm Ta trong các vì sao, trong các nguyên tố và trong các sinh vật khác, cho đến khi họ nhận ra 

rằng bất cứ ai đã tạo ra tất cả những gì họ tôn thờ, đều phải ở trong sự vô hạn, và nó là thứ mà họ 

nên tôn thờ. 

 

33. Theo thời gian, nhân loại đã phát triển trong niềm tin và kiến thức về tâm linh, hoàn thiện sự thờ 

phượng của nó, được chiếu sáng bởi những cảm hứng của Thiên Chúa. Tuy nhiên, ngay cả trong thời 

gian này, nhiều con cái của Ta cảm thấy Ta chỉ bằng các hình thức, nghi lễ, hình ảnh và biểu tượng. 

Thực tế là tinh thần, vẫn bị phân tâm bởi các truyền thống, hài lòng với những gì anh ta có được với 

độ cao hạn chế của mình, nhưng đối với anh ta, thời điểm bận tâm với những mầu nhiệm đã đến, trải 

qua sự cần thiết và trải qua những thử thách, như anh ta chưa bao giờ gặp phải trước khi đi theo con 

đường của mình; sau đó anh ta sẽ thức dậy, và sẽ nảy sinh để tìm hiểu và tìm kiếm như anh ta đã làm 

trước đây khi anh ta muốn biết lý do cho sự tồn tại của mình trên Trái đất. 

 

34. Các con mong muốn điều gì nhất trên Trái đất trong những khoảnh khắc này? Hòa bình, sức khỏe 

và sự thật. Thực sự Ta nói với các con rằng, những món quà này sẽ không được trao cho các con bởi 

khoa học như các con đã tưởng tượng. 

 

35. Ngườikhôn ngoan đặt câu hỏi thiên nhiên và đối với mỗi câu hỏi, cô trả lời họ; nhưng đằng sau 

những cuộc thẩm vấn đó không phải lúc nào cũng có mục đích cao cả, tình cảm tốt đẹp cũng không 

phải bác ái.Con ngườilà những người nhỏ bé và không suy xét, kẻ xé ra từ mẹ những bí mật của cô ấy 

và xúc phạm sự thân mật của cô ấy, không phải với mục đích tôn vinh cô ấy, khônglấy từ đài phun 



nước của cô ấy những nguyên tố để làm điều tốt cho nhau, như những người anh em thực sự, nhưng 

với mục đích tự cao tự đại và đôi khi là âm mưu độc ác. 

 

36. Tất cả Sáng Tạo nói với họ về Ta và tiếng nói của nó là của tình yêu, nhưng có mấy ai có thể nghe 

và hiểu ngôn ngữ đó! 

 

37. Nếu các con cho rằng sự Sáng Tạo là một ngôi đền nơi Ta ở, các con không sợ rằng Chúa Giêsu sẽ 

xuất hiện ở đó cầm một cây roi để xua đuổi những con buôn và những kẻ xúc phạm nó sao? 

 

38. Ôi, dân yêu dấu của Ta, phân tích và hiểu sự dạy dỗcủa Ta, mở mang sự hiểu biết của mình và cho 

phép ánh sáng của Ta thâm nhập vào đó; ánh sáng đó sẽ nói qua hành động của các con, mặc dù lời 

nói của các con có thể khiêm tốn. Ta hài lòng rằng bài phát biểu của các con rất đơn giản, vì nó sẽ là 

tinh thần của các con sẽ làm chứng cho Ta. 

 

39. Số phận của mỗi người là khác nhau, nhưng mục tiêu của mọi người là như nhau: đó là đạt đến 

Thiên Chúa. 

 

40. Một số người trong các con đau khổ, và cùng với đó, các con biện hộ cho lỗi lầm của mình chống 

lại Luật của Ta trong những lần trước, những người khác uống chén đắng, do sự xấu xa của anh em 

họ; Thứ nhất là thanh lọc bản thân trong các thử thách của cuộc sống, thứ hai sẽ phải rót cùng một 

chén đắng mà họ đã khiến cho đồng bào của họ uống, nhưng thực sự Ta nói với các con rằng, công lý 

yêu thương và hoàn hảo của Cha các con được thể hiện trong một và tất cả. 

 

41. "Hãy Yêu thương nhau." Tuân theo Luật tình yêu của Ta, để ánh sáng hòa bình và sự hòa hợp tỏa 

sáng ở phương Đông nơi bây giờ có sự nhầm lẫn và cay đắng của chiến tranh. Cảm nhận nỗi đau của 

loài người và quan sát cách họ tìm kiếm một vị cứu tinh, giống như con chiên lạc đường khóc lóc, kêu 

gọi chủ chăn của chúng. 

 

42. Bao nhiêu nỗi đau lấn át nhân loại trong Kỷ Nguyên này! Sớm muộn gìcũng có một đứa trẻ được 

sinh ra khi cậu ta bắt đầu rút cạn chén đắng vì anh em của mình. Một số mất mẹ trước khi cảm thấy 

sự âu yếm đầu tiên, những người khác bị điếc với tiếng kêu của chiến tranh, mà không nghe thấy lời 

ru của người mẹ ngọt ngào. 

 

43. Thiên đường của những người đầu tiên đã trở thành một thung lũng nước mắt và bây giờ nó chỉ là 

một thung lũng máu: Đó là l{ do tại sao hôm nay khi Ta thực hiện lời mà Ta đã hứa với các môn đệ, Ta 

đã thức tỉnh loài người khỏi sự thờ ơ của họ, ban cho họ những giáo huấn của Ta về tình yêu, để cứu 

họ và Ta tìm kiếm những linh hồn đã được tiền định phát sinh trong giai đoạn này để làm chứng về sự 

mặc khải của Ta và Lời của Ta với những việc làm của họ. Khi những người được Ta chọn thấy mình tái 

hợp quanh Luật của Ta, Trái đất và các vì sao sẽ bị rung chuyển và trên bầu trời sẽ có những dấu hiệu, 

bởi vì ngay lúc đó, giọng nói của Thần Khí Thánh, được bao quanh bởi những linh hồn công chính, các 

tiên tri và các vị tử đạo, sẽ phán xét các cõi tâm linh và vật chất. 

 



44. Sau đó, thời gian của Chúa Thánh Thần sẽ đạt đến mức độ phong phú của nó. Để các conlàm cho 

anh em của mình biết đến lời tiên tri này, Ta hỏi các con: Khi nào các con sẽ phát sinh để hoàn thành 

nhiệm vụ của mình với tư cách là môn đệ của thời kz này? Khi nào các con sẽ làm cho anh em lắng 

nghe mình và bị đánh động trước tiếng nói của lương tâm họ? Khi nào các con sẽ truyền đạt ánh sáng 

và tình yêu này đến nhân loại? 

 

45. Đó là thánh { của Ta mà các con hợp nhất để trong mỗi ngôi nhà cầu nguyện và trong mỗi hội 

đoàn, hương vị trái cây của các con sẽ chỉ là một. 

 

46. Học tập, rèn luyện và phát sinh sự đoàn kết để sức mạnh của các con có thể được tôn trọng. 

Không cho phép các biểu hiện sai lầm nổi lên từ Thiên Tính của Ta trong cung lòng của các giáo phái 

hoặc tôn giáo, không phải là nguyên nhân của các tiên tri giả phát sinh, gây ngạc nhiên cho vô số lời 

nói của họ. 

 

47. Hãy cảnh giác, ôi, các thị nhân. Nếu các con đã được Cha kiểm tra, nếu dân của các con từ chối các 

con, đừng sợ, hãy nhớ rằng Chúa Giêsu đã bị từ chối ở quê hương của Ngài, và Ngài đã phải đến 

những vùng đất khác để được tin. Ngài đãnói với các con: "Không một tiên tri nào được tin trên chính 

mảnh đất của mình." 

 

48. Nếu họ nghi ngờ về đức tính của các con, sẽ có những trái tim sẽ thực sự tin các con; một số các 

con sẽ đi vào những vùng đất xa lạ, nơi các con sẽ tìm thấy sự tin tưởng vào lời khai của mình hơn là 

trong lòng của dân này. 

 

49. Để giúp các con trong nhiệmvụ của mình, Thầy đã ban cho các consự dạy dỗ của Ngài và Ngài 

không bao giờ mệt mỏi khi làm điều đó vì Ngài là Ngôi Lời của Cha. 

 

50. Ôi! Các môn đệ yêu dấu của Ta: cung cấp cho người bệnh nhựa thơm chữa bệnh, làm điều đó 

bằng tình yêu, với sự chuẩn bị tâm linh thực sự, để người túng thiếu có thể trải nghiệm sự an ủi 

thiêng liêng. 

 

51. Trong một số trường hợp, Ta đã cho phép phép lạ thực sự được thực hiện, mà không cần sự 

chuẩn bị của các con đã khiến các con xứng đáng với điều đó; Nhưng bây giờ Ta nói với các con 

rằng,các con không được bỏ bê sự chuẩn bị của mình, bởi vì Ta sẽ làm các con ngạc nhiên, Ta sẽ kiểm 

tra các con, bằng cách không cho phép những gì các con hy vọng, để làm cho các con hiểu rằng,các 

con không biết cách chuẩn bị cho mình một hành động thực sự của đức ái. 

 

52. Đừng cho phép rằng chỉ có người bệnh là người vì nỗi đau của anh ta làm cho anh ta xứng đáng 

với lợi ích của Ta, các con nên kết hợp với công đức của anh ta và trong cả hai, ân sủng của Ta sẽ được 

biểu lộ. 

 

53. Duy trì sự chuẩn bị về tâm linh và vật chất của mình, vì các con có thể không nhận thức được 

khoảnh khắc mà các con sẽ cần phải thực hiện một hành động bác ái và điều đó sẽ rất vui cho Ta, để 



làm cho các con giữ được nhựa thơm của Ta, về sự bình an hoặc rằng anh em của các con cần nhất. 

Hiểu được sự vĩ đại của sứ mệnh mà các con đã hoàn thành trong quá trình phục hồi, để các con có 

thể nắm lấy thập giá của mình, với tất cả tình yêu mà các con có khả năng. 

 

54. Ở đây trên thế giới, các con không cảm nhận được tiếng nói của lương tâm một cách rõ ràng như 

các con sẽ nghe thấy nó, khi ởtrong tinh thần, đó là l{ do tại sao nhiều lần các con bỏ bê việc hoàn 

thành nhiệm vụ; nhưng hãy nhớ rằng bất kể ngày nào các con có thể đi xa đến đâu sau đó, nó sẽ luôn 

chờ đợi các con và khi các con mở mắt ra ở một thế giới mới, các con sẽ chỉ nhận được ánh sáng mà 

các con có được cuộc đấu tranh của mình và các con sẽ sở hữu sự bình an mà các con xứng đáng có 

được thông qua những công lao mà các con đã đạt được. 

 

55. Các con có biết Ta muốn các con tiếp cận biệt thự tiếp theo nơi Ta đang chờ các connhư thế nào 

không? Được tràn đầy bình an, được chiếu sáng bởi ánh sáng của trí tuệ, thứ sẽ phát sáng trong mọi 

tinh thần được thanh tẩy, không nghi ngờ, không nước mắt. 

 

 

56. Không ai nên nghĩ rằng khi đến thế giới này, Công việc của Ta đến như một sự bất ngờ khi giao cho 

anh ta một sứ vụ; không, đó sẽ là lỗi đang thể hiện sự thiếu hiểu biết, khi đang sống trong ánh sáng. 

Ta đã đến chỉ để làm cho các con nhận ra những gì các conđãnhận được trong tinh thần trước khi các 

con được gửi đến Trái đất. 

 

57. Bây giờ, ôi, các môn đệ yêu dấu, nếu tinh thần của các con đến với mục đích đó bởi vì Ta đã ra 

lệnh theo cách đó, và mỗi người trong số các con đều mong muốn và chấp nhận nó, vì vậy hãy nhớ 

rằng các con không được quay lại với Ta mà không tuân thủ sứ vụ mà các conđã hứa sẽ hoàn thành, 

nếu không sẽ rất đau đớn cho tinh thần của các con. 

 

58. Phân tích Lời của Ta, đừng để bất cứ điều gì hoặc bất cứ ai cản trở các conđể hoàn thành sứ vụ 

của mình, rằng không có gì khiến các con từ bỏ tất cả những gì như một phần thưởng, thuộc về những 

người biết cách trở thành chiến binh của Thiên Chúa trên thế giới, tông đồ của sự thậtcủa Ngài. 

 

59. Để giúp các con trong sự bồi thường của mình, Ta đang ban cho các con Lời của Ta, và ánh sáng 

của nó sẽ hướng dẫn các con đến sự hoàn hảo. 

 

60. Nghe Ta không mệt mỏi và học hỏi từ Ta. Hãy lắng nghe Ê-lia và làm theo tấm gương đức hạnh của 

ông ấy, để các con có thể bắt chước ông ấy, như là các Linh Mục của một phần của nhữngtinh thần 

mà Thánh Ý của Ta đã để riêng cho các con. 

 

61. Ta yêu mọi người bằng tình yêu và Ta nói với các con rằng, trong Kỷ Nguyên này, Tađã không chỉ 

đến để âu yếm và ban cho các con sự bình an của Ta, mà Ta còn đến để dạy các con, để các con hiểu 

rằng các con là người sở hữu những món quà tinh thần, với nó mà các con nên giúp đỡ nhân loại 

trong cơn hoạn nạn của nó, để hướng dẫn nó đến sự bồi thường cuối cùng của nó. 

 



62. Thời gian của những thử thách lớn đang ở trong tầm tay, và tinh thần vẫn còn yếu. Những phiền 

não và sự rối loạn vĩ đại đang chờ đợi nó, và đó là l{ do tại sao Ta tiếp cận như một con Tàu cứu tinh 

để bảo vệ con cái Ta và giúp chúng để tiến hóa theo con đường tâm linh. 

 

63. Tất cả các linh hồn được làm cho xứng đáng với công lý của Ta; ngay cả trẻ sơ sinh, trong vòng tay 

của mẹ chúng, cũng cảm nghiệm được nỗi đau. 

 

64. Ta đang chuẩn bị cho các con, các môn đệ, để truyền bá Giáo Lýtình yêu và hòa bình của Ta đến 

tất cả các quốc gia, để nhờ sự tuân thủ của mình, các con có thể cứu anh em mình. Tiếp cận người 

khiêm nhường và ngườivĩ đại; nhiều lần các con sẽ tìm thấy chính mình trước những người của khoa 

học, và trước họ các con phải đưa ra bằng chứng về tâm linh.Một số người sẽ cảm thấy xấu hổ như 

thế nào khi họ nhận ra sự vô ích của kiến thức vật chất của họ và họ sẽ thú nhận rằng những gì khoa 

học không thể thực hiện được trong việc chữa lành và trong giải pháp cho những vấn đề gây ra cho 

nhân loại, đã đạt được bởi tình yêu và lòng bác ái của các môn đệ của Ta. 

 

65. Quốc gia này (Mễ Tây Cơ), ít được biết đến trên thế giới, sẽ có những phước lành dồi dào. Đất của 

nó sẽ thịnh vượng và kho bạc của nó sẽ được mở ra để gửi dinh dưỡng cho các quốc gia bị tàn phá bởi 

chiến tranh; Tinh thần cư dân được truyền cảm hứng từ Tình yêu của Ta, sẽ truyền đạt những suy 

nghĩ về ánh sáng cho người túng thiếu, và khi đến lúc rao giảng, họ sẽ mang theo Lời của Ta và cùng 

với nó an ủi và chữa lành những người đau khổ. 

 

66. Nhiều người nước ngoài sẽ đến tham gia với các con trong { tưởng hòa bình và hòa hợp. Tâm linh, 

như một hạt giống có lợi sẽ được lan truyền và sự thật mà nó rao giảng sẽ được thừa nhận. Sau đó, 

con cái sẽ có thể yêu mến Ta với sự thuần khiết và nguồn ân sủng từ đó tất cả sự công bình bắt 

nguồn, sẽ được lan truyền trên nhân loại. 

 

67. Ta muốn các con hoàn thành sứ vụ của mình trong giai đoạn này, và khi các con chuyển sang bên 

kia thế giớicác con sẽ tiếp tục công việc tâm linh của mình. Hãy dạy cho anh em của mình, rằng chỉ có 

một Luật chứa đầy công lý chi phối tất cả các linh hồn, rằng mọi người đều chiếm một vị trí trong Sáng 

Tạo của Ta và mỗi người đều được Ta kích thích trong sự tuân thủ của nó. Mọi thứ đều tuân theo Luật 

bất biến của Thiên Chúa. 

 

68. Nếu nhân loại trong thời gian thử thách này phán xét các con một cách bất công và buộc các con 

phải chịu trách nhiệm cho cuộc chiến của những { tưởng, vì sự hủy diệt của các quốc gia và thiếu hòa 

bình, đừng bị đe dọa hay bị bối rối, hãy cầu nguyện và cảnh giác. Đừng sợ, nếu các con đang tuân thủ 

Luật của Ta . 

 

69. Hiểu rằng,Ta đã cho phép các cuộc chiến tranh được giải phóng để tinh thần của nhân loại tự 

thanh tẩy. Mọi quốc gia, các tổ chức và nhà ở, được chạm đến bởi công lý của Ta để tiết lộ mức độ 

tiến bộ mà họ tìm thấy chính mình. 

 



70. Hãy tích cực như Ta đã dạy các con; tái sinh tội nhân; hàn gắn cuộc sống, và mang đến cho Ta 

những người đã chia tay. Và khi giai đoạn này qua đi, ánh sáng của kiến thức và kinh nghiệm sẽ ở 

trong tất cả các linh hồn, Giáo Lý của Ta sẽ truyền cảm hứng cho con người, và sẽ không có sự giả 

mạo, hay những diễn giải bất chính về Luật của Ta. 

 

71. Nếu đôi khi Ta gọi các con là con trẻ, đó là bởi vì trước Thiên Tính của Ta, các con vẫn còn nhỏ bé 

và trước khi tồn tại, sự tồn tại của các con rất ngắn. Có phải đôi khi các con không đánh giá hạnh phúc 

của mình trong một vật không có giá tri ̣không? Có phải đôi khi các con không khóc vì điều gì đó không 

nên gây ra cho nỗi đau của mình không? 

 

72. Thực sự Ta nói với các con, rằng Ta không chỉ đến để tìm kiếm người nghèo và người khiêm tốn, 

mà còn là người đã xuất sắc trên thế giới, cho dù thông qua sức mạnh hay kiến thức của anh ta. Ta 

đang kêu gọi tất cả, để họ có thể có được sự thanh lọc tinh thần của mình. 

 

73. Nếu trong số những người nghèo, Ta đã cho phép bản thân Mình được cảm nhận thông qua 

những gì họ sở hữu, để chuẩn bị và đánh thức họ, thì những người đã tích lũy lợi ích vật chất Ta sẽ 

chạm vào để họ có thể chú { đến cuộc gọi của Ta. Người bị điếc với giọng nói của Ta, Ta sẽ nhấc lên 

khỏi thế giới này và trong cõi tâm linh, Ta sẽ chỉ cho anh ta công việc mà anh ta đã chưa hoàn thành 

trên Trái đất. 

 

74. Có thể sự dạy dỗnày phục vụ các con như một bài học; tích lũy công đức trước khi rời khỏi thế giới 

này; để lại hy vọng, sức khỏe và hòa bình như một dấu ấn của đoạn văn của mình; nếu các con không 

làm điều đó, các con sẽ khóc vào ngày mai. 

 

75. Trái tim của các con nên được củng cố để chống lại những thử thách đang chờ nó. Ta đã nói 

rằng,các con sẽ phải chịu những cuộc bắt bớ và vu khống, rằng các con sẽ bị đổ lỗi cho sự nhầm lẫn 

tôn giáo đang diễn ra; nhưng Ta sẽ canh chừngcác con và sẽ cho phép các con đi tiếp. 

 

76. Loại bỏ khỏi lòng mình nỗi kinh hoàng mà các con có thể cảm thấy đối với những người mắc bệnh 

mà các con gọi là nổi loạn và từ chối sự ghê tởm mà các con có thể gặp phải khi tìm thấy chính mình 

trước vụ giết người hoặc những kẻ điên loạn. Mở rộng vòng tay, đưa cho họ những Lời cảm nhận sâu 

sắc. Cầu nguyện cho họ. Chỉ có Ta mới biết những gì được che giấu trong mỗi một trong những sự tồn 

tại đó, chỉ Ta mới biết nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của họ. 

 

77. Chỉ có Ta mới có thể tha thứ và giải thoát những người bị bức hại và bị lên án bởi công lý của con 

người. 

 

78. Ta đang củng cố tinh thần của các con bằng Lời của Ta, vì các con vẫn còn nhiều điều để trải 

nghiệm và cảm nhận trong lòng. 

 



79. Ta cảm nhận được cảm giác của các con đang thờ ơ vì chủ nghĩa duy vật của mình. Hôm qua các 

conđã không cảm thấy sự phiền não của người khác, nhưng chẳng mấy chốc, đôi mắt của các con sẽ 

rơi nhiều nước mắt vì sự đau khổ của đồng bào của mình. 

 

80. Những cánh đồng thì rất nhiều và người lao động thì rất ít, là những người lao động sẽ học cách 

gieo hạt giống phước lành này, làm ngay bây giờ khi các concòn sống trên Trái đất, để các con có thể 

đạt đến bên kia thế giớivới những công đức.  

 

Bình An của Cha ở cùngcác con! 

 

 

BTL V1 - 27/366 - Cuốn Sách về Sự Sống Thật - Những Giáo Huấn của Chúa Giêsu 

 

Đức Chúa phán: 

 

1. Ôi, các môn đệ yêu dấu: Ta đang mở mắt các con ra với ánh sáng của sự dạy dỗ của Ta, để các con 

có thể tách rời sự thật khỏi sự giả dối; ánh sáng của lương tâm, cảm xúc và trực giác mà các con sở 

hữu sẽ là thứ sẽ chỉ ra con đường đúng đắn và tiết lộ những quả tốt. 

 

2. Từ sự hiểu biết thực sự về sự khiêm nhường trong Giáo Lý của Ta sẽ được sinh ra trong các con, bởi 

vì các con sẽ cảm thấy mình thật nhỏ bé trước Đấng Tạo Hóa, và mặc dù vậy, do Ngài trang nghiêm và 

ban tặng, nên các con sẽ không dám hướng ánh mắt về phía Cha , nếu các con coi nó không trong 

sạch. 

 

3. Sự phù phiếmđược chứa 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 bối rối. 

 

4. Ta không mong muốn rằng từ trong số những ngườiđã không bắt đầu phát triển dưới ánh sáng của 

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

họ đã đượcsự tái sinh của Chúa Kitô, hoặc họ là những đấng cứu thế mới. 

 

5. 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, khác xa với con đường được chỉ định bởi Chúa Kitô, đó là sự 

khiêm nhường. 

 

6. 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. 

 

7. Chúa Giêsu đã biết Ngài là ai, Ngài đã đến từ đâu và vì mục đích gì, nhưng Ngài đã không bao giờ đi 

bộ ở chợ hay trên đường phố, tuyên bố với niềm tự hào rằng Ngài là Con Thiên Chúa, Đấng Mê-sia 



hoặc Đấng Cứu Rỗi, nhưng với những việc làm của Ngài, Ngài đã đưa ra một bằng chứng hoàn hảo về 

Giáo Lý tình yêu và bác ái của Ngài. Với các việc làm của Mình, Ngài đã cho mọi người biết Ngài là ai và 

khi có ai đó đến gần để hỏi Ngài: Ngài có phải là Chúa Kitô không? Chúa Giêsu đã dễ dàng trả lời anh 

ta: Ông đã nói điều đó. 

 

8. Điều đó có nghĩa là, trong khi con người sẽ nói điều đó bằng đôi môi của mình, thì anh ta sẽ chấp 

nhận nó với các việc làm của Ngài, mà không có lời nào thì tất cả những lời nói của họ sẽ thiếu giá trị. 

 

9. Hãy ghi nhớ tất cả những điều này, hỡi những người thân yêu, để một khi các con tận tâm với cuộc 

đấu tranh, các con sẽ không cho phép bản thân phải ngạc nhiên trước những cám dỗ cũng như không 

cho phép trái tim mình nhận phần thưởng chỉ thuộc về tinh thần. 

 

10. Để ngăn các conkhỏi rơi vào điểm yếu này, Ta sẽ cho phép hình thức giao tiếp của Ta với các con 

có giới hạn của nó, mặc dù vẫn tồn tại những người có thể hoàn thành sứ mệnh này với sự khiêm 

nhường thực sự, cũng có những người tin rằng họ là những vị thần trước muôn người; nhưng khi họ 

thấy rằng những gì họ có ngày hôm qua họ không còn sở hữu nữa, họ sẽ nhận ra rằng để đạt được 

một liên lạc vĩnh cửu với Chúa Cha, cần phải có sự khiêm nhường. 

 

11. Mọi người đều biết rằng Ta đã chỉ ra một ngày để thông tin này kết thúc, ngày đó sẽ là năm 1950, 

nhưng các con sẽ thấy những người trở nên tự phụ và xuất thần với biểu hiện này, sẽ không tuân theo 

Thánh Ý của Cha , bởi vì họ sẽ nghĩ rằng khi mất món quà đó, họ phải quay trở lại với lối sống của họ, 

bị làm lơ bởi muôn người và không còn được người dân tôn vinh. 

 

12. Khi khoảnh khắc đó diễn ra, những người phát ngôn sẽ nói: Ai sẽ đến lắng nghe chúng ta khi mọi 

người nhận ra rằng Thầy không nói qua miệng chúng ta nữa? Và các hướng dẫn viên sẽ nói: Ai sẽ đến 

nhà cầu nguyện của chúng ta khi họ phát hiện ra rằng lời của Cha không còn vang vọng nữa qua miệng 

của những người được Ngài chọn? Hôm nay Ta nói với những người này rằng, nếu đó là cách duy nhất 

để Ta thể hiện bản thân với tinh thần của họ, Ta sẽ không bao giờ tước đoạt nó từ các con, nhưng nếu 

Ta chấm dứt, đó là dấu hiệu cho thấy một điều gì đó cao và hoàn hảo hơn đang chờ đợi các con, một 

điều mà các con cũng biết là sự giao tiếp của tinh thần với Thần Khí với Cha của mình. 

 

13. Ôi, dân của Ta: tạo thành một cuốn sách với những Lời của Ta và bảo vệ nội dung của nó trong 

tinh thần được chiếu sáng bởi ánh sáng của lương tâm của mình để các con sẽ không bao giờ coi 

thường Công Việc của Ta. 

 

14. Nếu các con đã tin vào biểu hiện của Ta theo cách này, các con cũng phải tin rằng Ta sẽ không nói 

chuyện với các con như Ta đã làm cho đến nay;và nếu các con đã tin vào sự hiện diện của Ta khi Ta đã 

dạy các con thông qua một giảng viên của con người, làm lợibản thân Ta những sinh vật đơn sơ và 

không hoàn hảo, tại sao các con không tin rằng mình có thể nhận được cảm hứng của Thiên Tính của 

Ta từ Thần Khíđến tinh thần?  

 



15. Ôi, các môn đệ, Ta đã dạy các con từ lâu rồi. Đừng giới hạn bản thân chỉ để nghe Ta, phân tích Lời 

Ta bằng tình yêu, hãy nghiên cứu sâu sắc rằng bây giờ các con đang ở trong thời điểm mà các con có 

thể làm điều đó và không phải sau khi rơi vào cám dỗ, vì nhiệm vụ của các con sẽ khó khăn hơn. 

 

16. Nghiên cứu sự dạy dỗ của Ta đểcác con có thể diễn giải nó đúng và với ánh sáng của nó, các con sẽ 

có thể hiểu được { nghĩa của cuộc sống và mục đích của những thử thách của nó. 

 

17. Nhiều người nhìn thấy các nguyên tố được giải phóng, nước tràn vào và tàn phá những vùng đất 

với dòng chảy dữ dội, và những kẻ tham gia vào việc hủy hoại bản thân trong các cuộc chiến tranh giết 

người tàn khốc, nói rằng đó là cơn thịnh nộ của Thiên Chúa cũng được giải phóng. 

 

18. Ta tha thứ cho những người diễn giải công lý của Ta theo cách đó, nhưng họ sẽ nhận ra rằng tất cả 

những đau khổ và thăng trầm mà nhân loại phải chịu đựng, là do sự bất tuân của họ đối với Luật của 

Ta. 

 

19. Có một số người nói: "Lạy Chúa, nếu chúng con đã xúc phạm Ngài rất nhiều với sự không hoàn hảo 

của mình, bên cạnh nguyên nhân của tất cả những khó khăn của chúng con, sẽ không tốt hơn nếu 

Ngài tiêu diệt chúng con sao? Tại sao Ngài giữ chúng con trong tình trạng đau đớn này?" 

 

20. Đối với những người hỏi Ta như vậy Tanói: Nếu Ta không yêu các con, Ta sẽ khiến các con biến 

mất chỉ bằng cách nói: "Hãy để nó như vậy"; nhưng nếu bất chấp lỗi lầm của các con, Ta vẫn tiếp tục 

bảo vệ các con, đó là bằng chứng cho thấy một vận mệnh cao đang chờ đợi các con. 

 

21. Những Thiết kế của Ta là hoàn hảo, và tình yêu của Ta dành cho các con là vô hạn, do đó, sự không 

hoàn hảo của các con sẽ không bao giờ có đủ công đức để thay đổi Thánh Ý của Đấng Toàn Năng. Các 

con không ngừng đi lạc từ con đường được chỉ định bởi Luật của Ta, nhưng cuối cùng trong sự hoàn 

hảo của công lý của Ta, các con sẽ tìm thấy tình yêu của Ta. 

 

22. Nhân loại luôn phải chịu thử thách, trong đó ngoài việc thanh lọc tinh thần, nó đã đạt được ánh 

sáng kinh nghiệm, rằng trong giai đoạn này sẽ giúp nó hiểu được những bài học khôn ngoan, chính 

đáng và hoàn hảo mà cuộc sống mang lại. Chính vì l{ do đó mà Ta đã nói rằng,các con phải đấu tranh 

chống lại bóng tối bằng thanh kiếm ánh sáng của mình, ngoài ra còn cảnh giác và cầu nguyện để 

không rơi vào cám dỗ. 

 

23. Nếu các con muốn tìm hiểu sâu hơn về lý do cho những thử thách của mình, hãy nhớ rằng các con 

đang trong thời gian bồi thườngtất cả các lỗi lầm trong quá khứ. Bất cứ khi nào các con có niềm tin 

vào những gì Ta đang giải thích, một sự phù hợp ngọt ngào và một nền hòa bình vô hạn sẽ xâm chiếm 

bản thể các con, biết rằng Ta là Người duy nhất biết quá khứ của các con và có thể phán xét nó bằng 

tình yêu. 

 

24. Nầy, tại thời điểm này, các vị vua bị lưu đày, các hoàng tử không có hy vọng trị vì, những người 

giàu có trong đống đổ nát, và những kẻ quyền lực trong chiếc giường bệnh của họ. Ai biết được sự bồi 



thường tồn tại trong các thử nghiệm mà họ phải chịu? Chỉ có mình Ta biết; nhưng Ta muốn tất cả các 

con biết rằng, với sự ăn năn chân thành, với những việc làm tốt, với sự tái sinh và tâm linh hóa, các 

con có thể rút ngắn sự bồi thường của mình, cho đến khi các con có được tự do khỏi nỗi đau, và với 

sự bình an. 

 

25. Với những bài học này, Ta đang làm rõ những giáo huấn mà các con đã nhận được từ thời xa xôi 

nhất, nhưng có những người đã che giấu các con, ngăn cản nhân loại tìm ra con đường cứu rỗi. 

 

26. Các con không tin, Ôi, những người yêu dấu của Ta, rằng nếu trong thời gian này, các con là người 

đầu tiên hiểu được sự thật này, thì kiến thức đó buộc các con phải truyền ánh sáng này đến chiến 

trường và cho mọi người mà họ không có bình an? 

 

27. Để làm điều đó, xem xét kỹ Lời của Ta, nhưng luôn luôn làm điều đó với mục đích đạt đến sự thật. 

 

28. Củng cố niềm tin của mình vào Lời của Ta, để trong tương lai, khi các con nghe những lập luận 

chống lại Công Việc này, các con sẽ không bị yếu đi. 

 

29. Các con nói với Ta: ‘Thưa Thầy, chúng con có thể nghe thấy gì đối với Giáo Lý hoàn hảo của Ngài 

có thể khiến đức tin của chúng con gặp nguy hiểm?’  

 

30. Các con nghĩ theo cách đó, bây giờ, hỡi các môn đệ yêu dấu, vì các con vẫn chưa nhận thức được 

những cơn bão rùng rợn và cuộc đấu tranh đang đến gần; Bây giờ các con hãy có bình an để nghe Lời 

của Ta, để vui mừng với bài học của Ta, nhưng Ta chuẩn bị và đưa các con vào tình trạng báo động, để 

không ai có thể làm các con ngạc nhiên. Trong số các con có nhiều người vô tội, nhiều người có đức 

tin tốt, tình cảm cao thượng, đàn ông và phụ nữ không có ác ý, không quen với sự gian ác và phản bội 

mà con ngườicó khả năng, và nếu họ không tự chuẩn bị, họ sẽ dễ dàng bị làm mồi cho chúng. Người 

phát sinh chống lại Giáo Lý này, họ sẽ như những con chiên bất lực trước những con sói đói. 

 

31. Bây giờ sẽ thuận tiện hơn cho các con khi học từ Ta, những gì các con sẽ nghe vào ngày mai; Hãy 

chuẩn bị với ánh sáng của sự dạy dỗ của Ta cho cuộc đấu tranh, đừng để điều gì làm hại các con khi 

các con bị tấn công và họ cố gắng làm các con nản lòng. 

 

32. Đừng bị làm phiền khi họ nói với các con rằng, Người đã nói chuyện với các con trong giai đoạn 

này là người tạm thời và người ta đã tiên báo rằng anh ta cũng sẽ thực hiện phép lạ, anh ta sẽ gây ra 

bạo loạn và nhầm lẫn với những người được chọn. Ta thực sự nói với các con rằng, nhiều người nghĩ 

theo cách đó về biểu hiện của Ta sẽ là những người thực sự phục vụ cho điều ác và trong bóng tối, 

mặc dù đôi môi của họ cố gắng bảo đảm rằng họ luôn truyền bá sự thật. 

 

33. Đừng quên rằng cây được biết đến bởi trái của nó, và Ta nói với các con: Trái cây là Lời này đã 

rung động qua các năng khiếu của những người phát ngôn, đàn ông và phụ nữ có trái tim đơn sơ này. 

Bằng những thành quả và tiến bộ tâm linh của những người đã nếm thử, nhân loại sẽ nhận ra Ta là 

Cây. 



 

34. Giáo Lý tâm linh Ba ngôi Thánh Mẫu sẽ được lan truyền, gây ra một báo động thực sự cho nhiều 

người, tin rằng họ đã nghiên cứu và hiểu những bài học mà họ đã nhận được trước đây từ Cha, đã trở 

nên tự phụ với kiến thức về triết học và khoa học của họ, họ không biết về sự tiến hóa tâm linh mà 

nhân loại đã đạt tới. Khi thức tỉnh khỏi sự thờ ơ của mình, họ sẽ nhận thức được cách mà tinh thần 

của con ngườinghĩ và cảm nhận ngày nay;họ sẽ đẩy nhanh các cuộc đối đầu chống lại cái mà họ gọi là 

những "{ tưởng mới" và họ sẽ tuyên bố rằng phong trào này đang bị tên Phản kitôxúi giục. Sau đó, họ 

sẽ quay trở lại với Kinh Thánh, những lời tiên tri và Lời mà Ta đã ban cho các con trong Kỷ Nguyên thứ 

hai, để cố gắng chống lại biểu hiện mới của Ta, những bài học mới của Ta và tất cả những gì Ta đã hứa 

và hôm nay Ta đang hoàn thành. 

 

35. Qua đôi môi của các môn đệ của Ta và bằng các bài viết, Lời của Ta sẽ đến được ngay cả với những 

người không thừa nhận gì ngoài vật chất hoặc từ kiến thức và khái niệm của họ mà họ đã chấp nhận, 

và họ sẽ gọi Ta là Chúa giả vì đã mang đến cho các conLời này. Nhưng khi các con nghe điều này, ngay 

cả khi trái tim các con cảm thấy bị tổn thương, đức tin của các con sẽ không phải chịu bất kz sự nản 

lòng nào, nhớ lại với cảm xúc rằng Thầy của các con đã thông báo cho các con và củng cố các con bằng 

Lời của Ngài, để chống lại những thử thách đó. Mặt khác, Ta nói rằng ngay cả khi các con tìm thấy sự 

giả dối, đạo đức giả, mê tín dị đoan, sự cuồng tín tôn giáo và thờ ngẫu tượng, đừng phán xét bất cứ ai 

vì lỗi của anh ta; hướng dẫn họ bằng Lời của Ta và để lại nguyên nhân cho Ta, vì Ta là người duy nhất 

phán xét các con và ai biết ai là Thiên Chúa giả, Chúa Kitô giả, tông đồ bất chính, Pharisêu đạo đức giả. 

 

36. Các con chỉ cần diễn giải sự dạy dỗ của Ta một cách đơn giản nhất, để hạt giống Thần Thánh được 

xác định thông qua hành động của các con và theo bản chất của nó, Người truyền cảm hứng cho các 

con có thể được công nhận. 

 

37. Trái tim của những người này sẽ không bị khô khan, Ta biết, bởi vì Ta đã gọi và tập hợp họ. Sẽ có 

những lúc, nhiều người, ngay cả khi không có Công Việc của Ta sẽ bị nhầm lẫn, nhưng cuối cùng họ sẽ 

được cứu khỏi cơn lốc và được tràn ngập ánh sáng, họ sẽ nảy sinh trong sự tìm kiếm những con 

đường dẫn đến những vùng đất khác, truyền bá Giáo Lý của Ta đến các nhóm khác của các dân tộc, 

với một thông điệp thiêng liêng về tình huynh đệ và hòa bình thiêng liêng. Họ sẽ dạy rằng mọi thứ vật 

chất đều có giới hạn, rằng họ đã sử dụng không tốt quyền tự do { chí, và hôm nay Ta đã đến để ngăn 

chặn tốc độ nhanh chóng của các con, cho phép Thánh Ý của Ta được thực hiện; nhưng Ta không 

chống lại các con, nhưng vì thiện chí mà tinh thần góp phần đạt được sự cứu rỗi. 

 

44. Ta thấy các conbị bối rối, bởi vì các con đã chấp nhận những cuốn sách mà anh em của các con đã 

in ra với những sai lỗi, những cuốn sách mà trong một thời gian dài các con đã coi là sự thật thuần 

túy; nhưng ngày tiếp cận khi con người sẽ phải sửa chữa những giáo điều của chính mình, vì ánh sáng 

của Kỷ Nguyênmới sẽ cho phép anh ta nhìn thấy con đường của sự thật; bởi vì trong đêm mà đời sống 

tâm linh của anh ta tìm thấy chính mình, sẽ có sự giác ngộ. 

 

45. Tatrao cho các conGiáo L{ này để dạy các con thâm nhập từ sự tồn tại của con người vào đời sống 

tâm linh. 



 

46.  Các con vẫn còn xác thịt hơn tinh thần và đó là l{ do tại sao các con liên tục nghi ngờ sự thật của 

Lời này và các con tự hỏi: “Có thật là Thầy nói chuyện với chúng con không?” Sau đó nổi lên một chữ 

"có" từ tinh thần đấu tranh chống lại chữ "không" từ xác thịt. 

 

47. Ta thể hiện bản thân mình trước các con một cách giới hạn, để các con sẽ nghe thấy Lời của Ta, 

trong đó Ta truyền tải những suy nghĩ thiêng liêng của Ta một lần nữa, để đánh dấu con đường nâng 

cao tâm linhcủa các con. 

 

48. Ta chúc phúc cho người tin vào sự giao tiếp của Ta giống như người nghi ngờ. Ta không có bất kz 

ưu tiên, Ta yêu tất cả mọi người như nhau. Ta thể hiện bản thân mình với thế giới không chỉ với một 

số trái tim nhất định, mà còn chiếu sáng tất cả các con đường bằng ánh sáng, để con ngườicó thể tiến 

tới mục tiêu tâm linh và tuân theo mệnh lệnh của Thiên Chúa phán rằng: "Hãy yêu thương nhau". 

 

49. Ta là Người gieo giống thiêng liêng của tình yêu và Ta biết thời gian để gieo và thời gian để thu 

thập hoa trái. Đã có lời viết rằng “khi con người thấy mình ở mức độ ngoan cố lớn nhất, Thiên Chúa sẽ 

lại đưa ra ánh sáng cho thế giới.” 

 

50. Ôi, các môn đệ: Đã đến lúc để gieo hạt; con ngườitìm kiếm và kêu gọi chiến tranh; đi và tìm kiếm 

trái tim con người để gieo hòa bình và tình yêu trong đó. 

 

51. Nếu các con bị tấn công, hãy che chắn bản thân trong sự thuần khiết của Giáo Lý của Ta. Trong khi 

con ngườichiến thắng bằng cách lấy đi mạng sống của con người, Ta sẽ chiến thắng bằng cách cho các 

con sự sống đời đời. 

 

52. Các quân đoàn của những người công chính đang hoạt động, họ đã tham gia vào trận chiến, 

nhưng họ đến để cứu những người bị diệt vong. Đó là nhiệm vụ thiêng liêng của Ta. Có phải các con 

đã quên rằng,Ta được gọi là Cứu Chúa của nhân loại sao? Có gì lạ khi Người chăn tìm kiếm chiên của 

mình? Trước khi các con tồn tại, Ta đã yêu các con và Ta đã thấy trướcvề sự bất tuân cũng như sự cứu 

rỗi của các con. 

 

53. Khi Ta đã thể hiện bản thân mình trong Chúa Giêsu, Ngài đã được cho là Vua của các con và các 

con đã trao cho Ngài cây thập giá như một ngai vàng; sau đó Ta đã chứng minh tất cả sức mạnh mà 

tình yêu, sự tha thứ và sự dịu dàng. Cũng giống như cách Tađã cho phép máu của Ngài được đổ ra, do 

đó Ta dành cho các con tình yêu của Ta mà không có giới hạn. 

 

54. Các con có tin rằng trong thời gian phiền não này, Ta sẽ không ở giữacác con không? Taở đây, Ta 

đã đến như một dòng nước trong vắt để làm dịu cơn khát tinh thần đang ăn mòn các con. Ta đã đến 

để nói với các con:Đã đến lúc để cho tinh thần của các con phát triển để tất cả các tài năng không 

hoạt động của nó có thể được thức tỉnh, vì mục đích đó Ta đã đến để truyền cảm hứng cho các con và 

giải thích về tâm linh tính cho các con. 

 



55. Niềm tin, suy nghĩ và { chí là những tác dụng của tinh thần. Hãy trở nên vĩ đại và mạnh mẽ với 

những món quà này, và thể hiện chúng trong tất cả những việc làm của mình, luôn luôn phải dựa trên 

tình yêu. 

 

56. Các con biết sứ mạng mà Ta đã áp đặt cho bản thân Mình. 

 

57. Ta chờ đợi các con trong cõi vĩnh hằng, nhưng các con phải đấu tranh để đến với Ta, đó là l{ do tại 

sao Ta đến để soi sáng con đường, để các con có thể đi theo nó và luôn đi về phía trước. 

 

58. Hãy trong sạch trong những suy nghĩ, lời nói và việc làm của mình, và các con sẽ ở trong đường lối 

của Ta; sau đó các con sẽ có thể chiếm Vương Quốc của Cha, biệt thự mà Ta đã tiền định cho các con. 

 

59. Thống trị những cảm xúc của mình, từ bỏ thú vui vật chất và quan tâm đến anh em của mình. Kìa, 

máu của con cái Ta đã đổ ra trên thế giới này như thế nào, nghe tiếng nức nở thoát ra khỏi những trái 

tim đau khổ. Có rất nhiều tổ với những con chim vô hồn, nhiều đứa trẻ phải chịu đựng, nhiều bà mẹ 

khóc và nhiều trẻ sơ sinh không có nôi. 

 

60. Cầu nguyện cho họ, để tình yêu huynh đệ của một số người và tình yêu mẹ con của những người 

khác, có thể giống như một giọt nhựa thơm hy vọng sẽ xâm nhập vào trái tim họ. 

 

61. Để lại ánh sáng lóe lên cho người lữ khách ở ngay sau các con, sau đó các con sẽ cảm nhận được 

Chúa trong lòng và trong bản thể bên trong nhất của mình, Chúa Cha sẽ tìm thấy ngôi đền thực sự của 

Ngài ở đó. Lương tâm sẽ giống như đỉnh núi mà từ đó Ta sẽ thể hiện bản thân mình. Khi đó con người 

sẽ có tinh thần nhiều hơn xác thịt và sự rõ ràng nhiều hơn bóng tối. 

 

62. Cũng giống như làn gió và ánh sáng mặt trời âu yếm các con, Ôi,dân của Ta, âu yếm đồng bào của 

mình. Đây là thời gian mà người túng thiếu và người nghèo có rất nhiều. Hãy ghi nhớ rằng, người cầu 

xin một ân huệ, sẽ ban cho các con ân sủng để có ích cho người khác và làm việc hướng tới sự cứu rỗi 

của mình. Ngài ban cho các con cơ hội để được thương xót và với nó các con có thể bắt chước Cha 

của mình; bởi vì con người được sinh ra để phân tán hạt giống của sự công bình trên toàn thế giới. 

Sau đó hiểu rằng anh ta xin một ân huệ, các con có giúp anh ta không?. 

 

63. Người nói rằng, anh ta đã làm một ân huệ bằng cách từ thiện, những lời nói dối, vì anh ta hầu như 

đã không tuân thủ một nghĩa vụ. 

 

64. Ta sẽ vui mừng với các môn đệ của Ta, khi những nốt nhạc nhẹ nhàng và sôi động về tâm linh xuất 

hiện từ buổi hòa nhạc hài hòa của họ, cho tất cả những ai đã chuẩn bị sẽ nói bằng ngôn ngữ của trái 

tim. Những người không được chuẩn bị sẽ không bị lạc mất, bởi vì Ta là người có thể chờ đợi trái chín, 

nhưng những người này sẽ hối hận vì sự bất tuân của họ khi họ rót cạn chén đắng. 

 

65. Ta ở trong tất cả mọi người, nhưng một số người sẽ nói: "Con không cảm thấy sự hiện diện của 

Ngài", những người khác sẽ nói: "Con không thể nhìn thấy Ngài"; Nhưng tất cả sẽ nhận ra rằng Ta ở 



trong mọi người và trong mọi thứ được tạo ra. Tại sao các con cố gắng nhìn mọi thứ bằng mắt và cảm 

nhận nó bằng các giác quan của mình? Hãy cố gắng nhìn bằng tinh thần, bằng tâm trí và bằng trái tim 

của mình. 

 

66. Sau đó, các con sẽ thấy những điều chưa biết và các con sẽ cảm thấy nó rung động trong tất cả 

bản thể của mình. Khi các con nhận ra Ta yêu các con nhiều như thế nào, các con sẽ không nói lại rằng 

Thiên Chúa trừng phạt các con. 

 

67. Thực sự Ta nói với các con rằng, cơn thịnh nộ không tồn tại trong Ta, bởi vì đó là một điểm yếu 

của con người. Các con là người đốt lên ngọn lửa của sự đau khổ và sau đó các con kêu gọi Tađể dập 

tắt nó, nhưng đó là công l{ của Ta thể hiện trong các con, đó là l{ do tại sao các con phải dập tắt ngọn 

lửa thù hận và cảm xúc mà các con đã đốt lên, với nước của đức hạnh, với nước mắt và thậm chí bằng 

máu. 

 

68. Trong Kỷ Nguyên thứ hai Ta đã nói với các con: Con chồn có lỗ và chim trời có tổ, nhưng Con Thiên 

Chúa không có nơi nào để gối đầu. 

 

69. Ta để lại cho các con sự bình an, Taban cho các con sự bình an, trong đó các con sẽ tìm thấy sự 

thoải mái và hạnh phúc. Hãy ở trong tình yêu của Ta, giống như Ta đang ở trong sự đau khổ của các 

con. 

 

70. Hiểu rằng Ta đã thâm nhập vào trái tim các con, mà các con không nhận thấy sự xuất hiện của Ta; 

để cảm nhận được sự hiện diện của Ta, các con phải cảnh giác, nhưng khi Tađã tìm thấy các con, các 

con đã ngủ say; đó là l{ do tại sao khi Ta đánh thức các con, các con ngạc nhiên hỏi, ai đã đến, ai đang 

nói với các con theo cách đó. 

 

71. Ta phải nhắc nhở các con rằng,Ta đã không đến làm các con ngạc nhiên với một chuyến viếng 

thăm bất ngờ, từ lâu Ta đã cho các con biết những dấu hiệu có trước biểu hiện của Ta là Chúa Thánh 

Thần; cố nhìn, nhưng các con đã không thấy và lắng tai nhưngcác conđã không nghe thấy. 

 

72. Nếu các con xem xét các sự kiện đã ảnh hưởng đến thế giới trong thế kỷ vừa qua, ngày tháng vẫn 

được ghi lại trong biên niên sử của các con, các con sẽ nhận ra rằng thực sự, tất cả những gì đã được 

Chúa Cha tiên báo đã được ứng nghiệm một cách trung thực. 

 

73. Thực sự Ta nói với các con, rằng trong khi sự giao tiếp của Takết thúc, Ta sẽ không được tin, vì con 

ngườisẽ cần làm sạch trái tim và tâm trí của họ trước, để họ hiểu được Lời của Ta. 

 

74. Đối với những người lắng nghe bài học của Ta hàng ngày và vẫn liên tục nhận được bằng chứng về 

sự thật của Ta nhưng vẫn nghi ngờ và phủ nhận Ta, Ta nói với họ rằng, họ cần phải nghiên cứu { nghĩa 

tâm linh của sự dạy dỗ của Ta để họ hiểu sự thật của nó. Cũng giống như cách Tađãnói với họ trong Kỷ 

nguyên thứ hai khi Tađãnói: Điều cần thiết là Ta phải chết để được tin và Ta được phục sinh vào ngày 

thứ ba, để nhân loại có thể tin rằng Ta là Con Thiên Chúa . 



 

75. Những người vẫn còn xa rời tâm linh, muốn nhìn thấy Ta dưới hình dạng của Chúa Giêsu để nói 

với Ta: Thưa cha, con tin vào Ngài, vì con đã nhìn thấy Ngài; Ta sẽ nói với họ: Phúc cho những người 

đãkhông thấy mà tin, vì họ đã đưa ra bằng chứng rằng nhờ vào tâm linh của họ, họ đã cảm nhận được 

Ta trong lòng họ. 

 

76. Bây giờ các con có hiểu tại sao con người thấy cần thiết phải tạo ra những hình ảnh đại diện cho 

Ta không? Vì thiếu sự chuẩn bị, vì anh ta không nhạy cảm với những biểu hiện tâm linh. 

 

77. Nếu con người hiểu Giáo Lý của Ta, anh ta sẽ không cảm thấy cần phải điêu khắc hoặc vẽ hình ảnh 

và sau đó quz xuống trước chúng; anh ta sẽ khám phá ra rằng trên thế giới không tồn tại một hình 

ảnh hoàn hảo nào về Chúa Cha, hơn là chính con người được nâng cao về mặt tâm linh, sau đó anh ta 

sẽ cố gắng bắt chước những hành động của Ta để đến gần Đấng Tạo Hóa của mình. 

 

78. Gioan tông đồ, đã thâm nhập vào cõi tâm linh; Trong cơn xuất thần, anh đãcảm thấy sự hiện diện 

của Chúa Cha, anh đãcảm thấy yếu đuối trước tiếng nói thiêng liêng của Ngài; nhưng mặc dù suy 

ngẫm về các hình và hình dạng trong những khải tượng đó, anh đãkhông hiểu rằng mỗi hình ảnh chỉ là 

một biểu tượng của một cuốn sách lớn về sự khôn ngoan và lời tiên tri, nhưng không phải là dung 

mạo hay hình dạng của Thiên Chúa. 

 

79. Người Đàn Ông mà anh ta đãđi theo, Chiên Con, con Sư Tử, Cuốn Sách, Ngôi Sao, những vị Trưởng 

Lão, Chân Nến và tất cả những gì anh ta đãnhìn thấy đáng kinh ngạc, chúng chỉ là những dung mạo và 

hình dạng tồn tại trên Trái đất, được biết đến bởi conngười, được họ nhận làm biểu tượng , để đại 

diện với họ những giáo huấn sâu sắc và thiêng liêng; tuy nhiên, không ai có thể chiêm ngưỡng Thiên 

Tính của Ta trong tất cả sự huy hoàng của nó, bởi vì Ta là vô hạn, Ta không có sự bắt đầu hay kết thúc. 

 

80. Nếu cuốn sách tiên tri của Gioan được một số người coi là một mầu nhiệm không thể hiểu được 

và được những người khác xem là một cách giải thích sai lầm, thì đó phải là vì nhân loại chưa đạt 

được tâm linh cần thiết, để hiểu những gì được thể hiện ở đó và Ta cũng có thể nói với các con rằng, 

ngay cả vị tiên tri cũng đãkhông hiểu những gì đã được tiết lộ cho anh ta. 

 

81. Gioanđãnghe và đãthấy, và được lệnh viết, ngay lập tức đã vâng lời, nhưng anh ta đã hiểu rằng, 

thông điệp đó là dành cho những người sẽ đến rất lâu sau anh ta. 

 

82. Hôm nay các con thấy mình đang sống trong thời kz đãđược tiên báo đó, và Giáo L{ này là ánh 

sáng của một Kỷ Nguyên mới, có sức mạnh dạy các con đọc trong cuốn sách đó đã bị khép lại với sự 

hiểu biết của các con trong một thời gian dài. Giờ đang tiếp cận, trong đó,các con sẽ giải mã tất cả 

những gì mìnhđãthấy đã bị che giấu đằng sau một bức màn bí ẩn trong một thời gian dài như vậy. 

 

83. Các con có tin không, thật ra, rằng nếu Gioan đã hiểu tầm quan trọng của sự mặc khải mà anh ta 

đãnhận được, anh ta đã có thể giải thích rõ ràng nội dung của nó, thay vì để lại cho các con một cuốn 



sách về các con số và biểu tượng? Hãy nhớ rằng nếu anh ta đã giải thích với sự rõ ràng đầy đủ về sự 

mặc khải đó, con người nào trong thời kz đó sẽ hiểu nó, và do đó tin vào sự thật của lời tiên tri đó? 

 

84. Thánh Ý của Ta là cuốn sách đó, vẫn được niêm phong và chỉ có sự tồn tại và một phần nội dung 

của nó được tiết lộ cho các con, để khi giai đoạn này đến, Ta sẽ đến để giải thích điều mặc khải này 

cho các con. 

 

85. Được tỉnh thức, ôi,dân của Ta, truyền bá thông điệp này đến nhân loại, để họ sẽ nhận được trong 

tinh thần của họ ánh sáng của Lời Ta trong Kỷ Nguyên thứ ba này. Hãy quên đi những đau khổ của con 

người và kêu lên: Vinh Danh Thiên Chúa! Vinh Danh Thiên Chúa trên các tầng trời! Vì cuối cùng sự tiến 

hóa tâm linh của các con sẽ cho phép các con hiểu { nghĩa thực sự của những giáo huấn mà Ta đã cho 

phép được biết đến, và ánh sáng của nó sẽ hướng dẫn các con đến một biệt thự hoàn hảo trong cõi 

vĩnh hằng.  

 

Bình An của Cha ở cùngcác con! 

 

 

BTL V1 - 28/366 - Cuốn Sách về Sự Sống Thật - Những Giáo Huấn của Chúa Giêsu 

 

Đức Chúa phán: 

 

1. Ôi, các môn đệ: thời gian đang kéo đến gần mà anh em sẽ đến trước mặtcác con lo lắng để hỏi, xin 

các con lời chứng về sự mặc khải mà Tađãtiết lộ cho các con trong Kỷ Nguyên thứ ba này, để soi sáng 

cho sự hiểu biết của họ. Khi điều này xảy ra, đừng từ chối Ta, bằng cách ẩn mình; Nếu trong giai đoạn 

này của sự biểu lộ của Ta, Ta truyền cho các con rất nhiều tình yêu, thì chính xác là dạy các con truyền 

đạt những giáo huấn của Ta, mỗi khi các con đượchỏi. 

 

2. Ta đang nhắc nhở các con để bắt đầu thực hành Giáo Lý của Ta, với mục tiêu duy nhất là phát triển 

các ân tứ và các khả năng tâm linh của mình, để một khi thời gian truyền bá Lời của Ta giữa nhân loại, 

đôi môi của các con sẽ không do dự và sự hiểu biết của các con không chậm chạp để biểu lộ sự thật 

 

3. Sứ mệnhcủa các con là bắt chước Thầy Chí Thánh của mình trong thời gian ở lại Trái đất; Hãy nhớ 

rằng khi Tađã đến thăm những ngôi nhà, Tađã luôn để lại trong họ một thông điệp về hòa bình, Ta đã 

chữa lành bệnh tật, Ta đã an ủi nỗi buồn với sức mạnh thiêng liêng mà tình yêu sở hữu. 

 

4. Ta chưa bao giờ đã thất bại khi vào nhà, vì Tađã không đượctin ở đó; Tađã biết rằng khi rời khỏi nơi 

đó, trái tim của những người ở đó vẫn tràn ngập niềm vui, vì vô tình, tinh thần của họ đã thoáng qua 

Nước Trời, qua sự dạy dỗ của Ta. 

 



5. Có những lúc Ta đi đến trái tim của họ, ở những người khác, họ đã tìm kiếm Ta; nhưng trong mọi 

trường hợp, tình yêu của Ta là bánh của sự sống đời đời, mà Ta đã giao cho họ theo bản chất của Lời 

Ta. 

 

6. Vào một số dịp khi Tađã lui về sự cô độc của một thung lũng, ước gì có lúc Ta vẫn ở một mình, bởi 

vì nhiều người, mong muốn được lắng nghe Ta, được đến gần Thầyđể tìm kiếm sự dịu dàng vô hạn 

của ánh mắt của Ngài. Ta đã nhận được họ, đổ vào những người đàn ông, phụ nữ và trẻ em đó, sự dịu 

dàng và từ bi vô hạn của Ta, biết rằng trong mỗi sinh vật có một tinh thần mà Ta đã đến để tìm kiếm 

trên thế giới. Sau đó, Tađã nói với họ về Nước Trời, vì đó là ngôi nhà thực sự của tinh thần, để họ 

được xoa dịu những nỗi  lo lắng của họ bằng Lời của Ta và được củng cố với hy vọng đạt được sự sống 

đời đời. Có những lần khi có ai đó che giấu giữa vô số người đã che giấu { định để hét lên phủ nhận sự 

thật của Ta, bảo đảm rằng Ta là một nhà tiên tri giả; nhưng lời nói của Tađã có thể làm anh ta ngạc 

nhiên trước khi anh có cơ hội để mở miệng. Vào những lúc khác, Tađã cho phép một kẻ phạm thượng 

xúc phạm Ta, để chứng minh trước vô số người rằng Thầykhông bị quấy rầy bởi các hành vi phạm 

thượng, do đó cho họ một ví dụ về sự khiêm nhường và tình yêu. 

 

7. Có một số người đã xấu hổ trước sự dịu dàng của Ta, đã rời đi ngay lập tức, ăn năn vì đã xúc phạm 

với sự nghi ngờ của họ, Người với hành động của mình đang rao giảng sự thật và ngay khi có cơ hội, 

họ đã đến với Ta, họ đã đi theo Tadọc theo con đường, với đầy nước mắt, đã bị đánh động bởi Lời của 

Ta, thậm chí không dám nói và cầu xin sự tha thứ cho những lời lăng mạ mà trước đây họ đã gây ra 

cho Ta. Tađã có thể gọi họ, vuốt ve họ bằng Lời của Ta và ban cho họ một ân sủng nhất định. 

 

8. Những con đường tương tự là những con đường mà các con hiện đang đi qua, ôi,dân yêu dấu của 

Ta, chúng là những con đường đã được chuẩn bị với những ví dụ về tình yêu của Ta và hiện đang chờ 

đợi các con, các môn đệ của Chúa Thánh Thần, để các con có thể truyền đạt sự cứu chuộc cho nhân 

loại bằng Lời của Ta và ví dụ của các con. 

 

9. Đừng quên rằng rơm và cỏ dại sẽ chỉ bị phá hủy thông qua các hành động của tình yêu và bác ái mà 

Ta đã dạy các con thông qua Chúa Giêsu. 

 

10. Các con sẽ tìm thấy những con đường đầy đá nhọn và những cánh đồng phủ đầy cây tầm ma, 

nhưng tinh thần của các con được hướng dẫn bởi Ê-lia và được củng cố trong đức tin của nó, với 

mong muốn trao nhựa thơm tình yêu cho những người đau khổ, sẽ tắm cho những người đó, người 

sống trong bóng tối, với ánh sáng của sự thật; Nó sẽ không cảm thấy gai dọc con đường cũng không 

phải nỗi đau, mà sự nghi ngờ và khó hiểu có thể gây ra. 

 

11. Đi dọc theo con đường này và số lượng trái tim các con lan truyền bác áicàng nhiều, trực giác của 

các con sẽ càng lớn và niềm tin của các con vào những việc làm mà Ta sẽ thể hiện qua các con càng 

sâu sắc và liên tục hơn. 

 

12. Nếu trước khi các con bắt đầu sứmạng của mình, điều đó dường như là không thể hoặc khó thực 

hiện, sau đó nó sẽ có vẻ dễ dàng hơn mỗi lần, do đó xác nhận tiến trình tâm linh của mình. 



 

13 . Đây là thời gian mà Ta sẽ cho phép để nhập thể trên trái đất tất cả các linh hồn với người mà Ta 

sẽ tạo thành dân tộc rất yêu quý của Ta, để với những hành động của họ về tình yêu và lòng bác áihọ 

sẽ cung cấp cho nhân loại chứng ngôn về sự hiểu biết thực sự của đời sống tâm linh. 

 

14. Các con, người được chọn để hoàn thành sứ mạng này và là người có kiến thức và sự chắc chắn 

thuộc về dân của Ta, vui mừng với sự mặc khải này, nhưng đừng sợ hãi trước cuộc đấu tranh đang 

đến gần, vì Ta thực sự nói với các con rằng, Những chiến binh nên đấu tranh cho sự thật, không được 

sợ hãi trước những kẻ thù mà loài người trình bày cho họ. 

 

15. Đối với tất cả những ai cảm thấy trong tâm hồn mình sự háo hức về tâm linh, cho sự tự do, để 

nâng cao bản thân đếnTa trên con đường tình yêu, bác ái và công lý, Ta tuyên bố các con thuộc về dân 

của Ta và các con sẽ là chiến binh của sự thật: nhưng để thành công, các con phải cảnh giác và cầu 

nguyện, đấu tranh chống lại những nhược điểm của mình, để lời chứng mà các con đưa ra về Giáo 

Lýcủa Ta sẽ thành sự thật. 

 

16. Ta cũng sẽ nói với các con rằng, bất cứ ai muốn thuộc về dân của Ta, họ sẽ đượcchào đón và được 

yêu mến bởi anh em, khi anh ta làm chứng với những suy nghĩ và hành động của mình rằng l{ tưởng 

của tình yêu là ánh sáng soi sáng con đường của sự tồn tại của anh ta. 

 

17. Để các con hiểu bài học của Ta tốt hơn, hãy lắng nghe câu chuyện Ngụ Ngôn dưới đây của Ta (Dụ 

Ngôn này có trong Chúc Thư Thứ Ba Ch.65) 

Băng Qua Sa Mạc đến Thành Phố Vĩ Đại 

 

18. Hai du khách đã đi chậm dọc theo một sa mạc rộng lớn, đôi chân đã bị đau đớn vì những bãi cát 

cháy. Họ đã hướng đến một thành phố xa xôi, chỉ có hy vọng đến đích đã khích lệ họ trong cuộc hành 

trình gian khổ, bánh mì và nước của họ đã gần như cạn kiệt. Hai người trẻ hơn đã bắt đầu suy yếu, và 

anh ta đã kêu người bạn đồng hành tiếp tục cuộc hành trình một mình, vì sức lực của anh ta đã làm 

anh ta thất bại. 

 

19. Lữ Khách lớn tuổi đã cố gắng khuyến khích chàng trai trẻ, đã nói với anh ta rằng, có lẽ họ sẽ sớm 

tìm thấy ốc đảo nơi họ sẽ lấy lại sức khỏe đã mất, nhưng sau đó đã không lấy được lòng anh ta. 

 

20. Ông đã nghĩ đến việc bỏ anh ta ở nơi cô đơn đó, mặc dù cũng mệt mỏi, Ông đã đặt người bạn 

đồng hành chán nản lên vai và đã tiếp tục cuộc hành trình một cách nhọc nhằn. 

 

21. Khi chàng trai trẻ đã được nghỉ ngơi, đang nghĩ về sự mệt mỏi mà anh ta đang khiến người đang 

vácmình trên vai, anh ta đã buông cổ ông ấy, đã nắm lấy tay ông ta và thế là họ đã tiếp tục cuộc hành 

trình. 

 

22. Một đức tin tuyệt vời đã khích lệ trái tim một người già, thứ đã cho ông sức mạnh để vượt qua sự 

mệt mỏi. 



 

23. Như ông ta đã đoán trước, kìa, ở phía trước đã xuất hiện xa xa phía chân trời một ốc đảo dưới 

bóng mát của những cây có một suối nước đã chờ đợi họ. Cuối cùng họ đã đến đó và họ đã uống từ 

nước và đã được tăng sức cho đến khi họ hài lòng. 

 

24. Họ đã ngủ một giấc ngủ ngon lành, và khi thức dậy, họ đã cảm thấy rằng sự mệt mỏi của họ đã 

biến mất, họ không cảm thấy đói cũng không khát, họ đã cảm thấy bình yên trong lòng và đã có sức 

khoẻ để đến thành phố mà họ đang tìm kiếm. 

 

25. Họ có thể đã không muốn rời khỏi nơi đó, nhưng cần phải tiếp tục cuộc hành trình. Họ đã đổ đầy 

bình của mình với nước trong vắt, tinh khiết và đã tiếp tục cuộc hành trình. 

 

26. Lữ khách lớn tuổi đã từng là người hỗ trợ của chàng trai trẻ nói: Chúng ta hãy sử dụng nước mà 

chúng ta mang theo một cách tiết kiệm, có thể chúng ta sẽ gặp nhautrên con đường mà một số người 

hành hương vượt qua vì mệt mỏi, chết vì khát hoặc bệnh tật và nó sẽ cần thiết để cung cấp cho họ 

những gì chúng ta đang mang. 

 

27. Chàng trai trẻ đã phản đối nói rằng, sẽ không hợp lý khi chia sẻ, rằng điều đó thậm chí không đủ 

cho họ; rằng trong trường hợp như vậy, vì họ đã trải qua rất nhiều nỗ lực để có được yếu tố quý giá 

đó, họ có thể bán nó với giá họ muốn. 

 

28. Không hài lòng với câu trả lời này, người lớn tuổi đã trả lời rằng, nếu họ mong muốn có được sự 

bình an trong tinh thần, họ nên chia sẻ nước với những người có nhu cầu. 

 

29. Bực mình, chàng trai trẻ đã nói rằng, anh ta thích tự mình tiêu thụ nước trong bình trước khi chia 

sẻ nó với bất kz ai mà anh ta sẽ gặp trên đường đi. 

 

30. Một lần nữa, tình trạng của người lớn tuổi đã được thực hiện, vì theosau họ, một đoàn lữ hành, 

bao gồm đàn ông, phụ nữ và trẻ em, bị lạc trong sa mạc và đang trên bờ vực bị diệt vong. 

 

31. Người lớn tuổi tốt bụng đã nhanh chóng tiếp cận những người mà ông ta cho uống nước. Lữ 

khách đã cảm thấy khoẻ lại ngay lập tức, người bệnh đã mở mắt cảm ơn người lữ khách già, và những 

đứa trẻ đã không ngừng khóc vì khát. Đoàn xe đã trỗi dậy và đã tiếp tục cuộc hành trình. 

 

32. Đã có một sự bình an trong trái tim của người lữ khách hào phóng, trong khi người kia thấy bình 

của mình trống rỗng, với sự báo động nói với người bạn đồng hành rằng, họ nên quay lại tìm kiếm 

suối nước để bổ sung lượng nước mà họ đã tiêu thụ. 

 

33. Chúng ta không nên quay đầu lại, người du lịch tốt bụngnói, vì nếu chúng ta có niềm tin, chúng ta 

sẽ tìm thấy ốc đảo mới nếu chúng ta đi tiếp. 

 



34. Nhưng chàng trai trẻ đã nghi ngờ, Anh ta sợ và đã muốn nói lời tạm biệt với người bạn đồng hành 

của mình ngay tại đó, để quay lại tìm kiếm suối nước. Những người đã từng là anh em trong một sự 

nghiệp chung đã bị tách ra.  

Trong khi một người đã tiếp tục tiến về phía trước trên con đường, tràn đầy niềm tin vào định mệnh 

của mình, người còn lại, đã nghĩ rằng mình có thể chết trên sa mạc, đã chạy về phía suối nước bị ám 

ảnh bởi nỗi sợ chết trong lòng. 

 

35. Cuối cùng, anh ta đã đến thở hổn hển và mệt mỏi, và với sự hài lòng, anh ta đã uống cho đến khi 

hết khát, đã quên đi người bạn đồng hành mà anh ta đã cho phép đi một mình, cũng như thành phố 

mà anh ta đã từ bỏ, đã quyết định ở lại và sống trong sa mạc. 

 

36. Không lâu sau đó, một đoàn lữ hành, gồm những người đàn ông và phụ nữ đã kiệt sức đi qua gần 

đó, họ lo lắng tiếp cận để uống nước từ suối nước. 

 

37. Nhưng đột nhiên một người đàn ông đã xuất hiện, người đã không cho phép họ uống và nghỉ 

ngơi, trừ khi họ trả cho anh ta những lợi ích đó. Đó là vị du khách trẻ tuổi đã chiếm hữu ốc đảo, đã 

biến mình thành chúa tể của sa mạc. 

 

38. Những người đàn ông đó khi đã nghe anh ta nói thì buồn bã, vì họ nghèo và họ không thể mua 

được kho báu qu{ giá đó sẽ thỏa mãn cơn khát của họ. Cuối cùng, đã tước đi những gì họ mang theo, 

họ đã mua một ít Nước để giải tỏa cơn khát tuyệt vọng và đã tiếp tục cuộc hành trình. 

 

39. Chẳng mấy chốc, người đàn ông đó đã tự biến mình từ một vị lãnh chúa thành một vị vua, vì 

những người đi qua con đường đó không phải lúc nào cũng nghèo, cũng có những người mạnh mẽ có 

thể ban phát tài sản cho một ly nước. 

 

40. Người đàn ông này không còn suy nghĩ gì thêm về thành phố nằm ngoài sa mạc, và ít hơn nhiều 

đối với người bạn đồng hành đã mang anh ta trên vai, đã cứu anh ta khỏi bị diệt vong trong vùng 

hoang dã đó. 

 

41. Một ngày nọ, anh đã nhìn thấy một đoàn lữ hành đang đến gần, chắc chắn đang tiến về thành phố 

lớn, nhưng anh đã ngạc nhiên thấy rằng những người đàn ông, phụ nữ và trẻ em đó đang bước đi đầy 

sức mạnh và niềm vui, hát một bài thánh ca. 

 

42. Người đàn ông này không thể hiểu những gì anh ta tuân theo và sự ngạc nhiên của anh ta còn lớn 

hơn khi anh ta nhìn thấy người từng là bạn đồng hành của anh ta diễu hành ở đầu đoàn lữ hành. 

 

43. Đoàn xe đã dừng lại trước ốc đảo, trong khi hai người đàn ông đã nhìn nhau, vô cùng ngạc nhiên; 

Cuối cùng, Người cư ngụ trong ốc đảo đã hỏi người bạn đồng hành cũ của mình: Nói cho tôi biết, làm 

thế nào có thể có những người đi qua sa mạc này mà không khát hoặc cảm thấy mệt mỏi? 

 



44. Lý do là vì bên trong, anh tự hỏi điều gì sẽ xảy ra với anh vào ngày mà không ai đến gần để xin 

nước hay chỗ ở. 

 

45. Người lữ khách tốt bụng đã nói với người bạn đồng hành của mình: Tôi đã đến thành phố lớn, 

nhưng trên đường đi, tôi đã không chỉ gặp phải người bệnh, mà còn  nhười khát, thất lạc, mệt mỏi và 

tôi đã hồi sinh mọi người với niềm tin đã hồi sinh tôi, và do đó, từ ốc đảo đến ốc đảo một ngày nọ, 

chúng tôi đã đến cổng của thành phố lớn. 

 

46. Ở đó, tôi đã được Chúa Tể của Vương quốc đó triệu tập, Người đã thấy rằng, tôi quen thuộc với sa 

mạc và tôi đã tỏ ra thương hại cho tất cả du khách, đã giao cho tôi nhiệm vụ trở về và trở thành người 

hướng dẫn và cố vấn dọc theo con đường khó khăn của những người lữ hành . 

 

47. Ở đây tôi một lần nữa hướng dẫn một đoàn lữ hành khác mà tôi phải đưa đến thành phố lớn. Và 

bạn, điều gì đã đưa bạn đến đây? Ông đã hỏi người trẻ còn ở ốc đảo. Đã xấu hổ, sau đó anh ta đã im 

lặng. 

 

48. Sau đó, người lữ khách tốt bụng đã nói với anh ta: Tôi biết rằng bạn đã biến ốc đảo này thành của 

mình; rằng bạn bán nước của nó và bạn tính phí cho nơi trú ẩn: những lợi ích này không phải của bạn, 

chúng đã được đặt vào sa mạc bởi một sức mạnh Thần Thánh, được sử dụng bởi bất cứ ai cần chúng. 

 

49. Bạn có thấy những đoàn người này không? Họ không cần ốc đảo vì họ không cảm thấy khát, cũng 

không mệt mỏi, tôi đã truyền cho họ thông điệp rằng Cha của thành phố vĩ đại truyền cho tôi để họ 

phát sinh, tìm thấy sức mạnh ở mỗi bước với một mục tiêu là họ phải đạt đến Vương quốc đó. 

 

50. Để suối nước này lại cho những người khát, để những người chịu đựng sự khắc nghiệt của sa mạc 

có thể tìm thấy sự nghỉ ngơi và làm dịu cơn khát của họ trong đó. 

 

51. Niềm kiêu hãnh và ích kỷ của bạn đã làm bạn mù quáng, nhưng thật tốt khi trở thành chúa tể của 

ốc đảo nhỏ này, khi bạn sống ở nơi cô đơn này, và có phải đã không cho phép mình biết về thành phố 

tuyệt vời mà cả hai chúng ta đang tìm kiếm không? Bạn đã quên mục tiêu đó là cho cả hai chúng ta 

sao? 

 

52. Người đàn ông trẻ đó đã lắng nghe người đã là bạn đồng hành trung thành và không ích kỷ của 

mình trong im lặng, đã bật khóc vì cảm thấy hối hận vì lỗi lầm của mình, và đã xé bỏ tài chính sai lầm 

của mình, Anh ta đã đi tìm điểm xuất phát là nơi sa mạc đã bắt đầu, để đi theo con đường đưa anh 

đến thành phố lớn; nhưng bây giờ,  anh ta đi dọc theo con đường được chiếu sáng bởi một ánh sáng 

mới, đó là đức tin và tình yêu đối với đồng loại của mình.. 

 

53. Ta là Chúa Tể của Thành Phố Vĩ Đại và Ê-lia là người lớn tuổi trong câu chuyện ngụ ngôn của Ta. 

Ông ta là tiếng nói của một người khóc trong hoang địa, đó là Người lại thể hiện mình giữa các con, để 

hoàn thành sự mặc khải mà Ta đã cho các conthấy trong việc biến hình trên Núi Tabor. 

 



54. Đi theo Ê-liah, Ôi! Những người yêu dấu của Ta, và mọi thứ sẽ thay đổi trong cuộc sống của các 

con; tất cả sẽ được biến đổi trong sự tôn thờ và l{ tưởng của mình. 

 

55. Các con có tin rằng sự thờ phượng không hoàn hảo của mình sẽ là vĩnh cửu không? Không, các 

môn đệ; ngày mai, khi tinh thần của các con trông thấy thành phố vĩ đại phía chân trời, anh ta sẽ nói 

như Thầy của mình: Vương Quốc của Ta không thuộc về thế giới này. KẾT THÚC 

 

Bình An của Cha ở cùngcác con! 


