
V1/31 Đức Chúa phán… Bởi Thần Khí của Thiên Chúa,  

mà tất cả mọi thứ được tiết lộ cho người được chọn 

 

Từ YahuShua HaMashiach, Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa và Cứu Chúa của chúng ta – Ban cho ngày 13 

tháng 12 năm 2004 - Lời Chúa đã phán với Timôthê, cho một anh em trong Đấng Kitô, và cho tất cả 

những ai có tai để nghe. 

 

Đức Chúa phán thế này... Làm thế nào mà con đã không nhận ra đều đó đến từ Chúa Cha? Vì điều đó 

là của ma quỷ được thực hiện rõ ràng và bao quanh con trên mọi mặt. Vì vậy, những điều của Thiên 

Chúa trở nên qu{ giá hơn nhiều, ngay cả con, Con trai Ta, quý giá nhất trong mắt của Ta ... Giống như 

một viên đá qu{ tỏa sáng giữa bóng tối này, dễ dàng được tìm thấy bởi đôi mắt của Thiên Chúa, vậy 

con sẽ ở trong ngày con đầu hàng cuộc sống của con, trong ngày con bỏ cuộc chiến này và trở về với 

Ta. 

 

Con không hiểu rằng Ta đã cứu con sao? Không, không phải bởi công việc của riêng con, nhưng bởi sự 

sống của Ta, mà Ta sẵn sàng từ bỏ cho con. Do đó, quay về vớiTa hoàn toàn và trong sự thật. Và 

không còn để cho các giáo lý của loài người trong các nhà thờ ăn cắp từ sự tin tưởng của con; cũng 

không để truyền thống của họ gây ô nhiễm đức tin của con nữa. Hãy đặt những con đường của thế 

giới nàybên ngoài, và rời khỏi nhà thờ của loài người. Vì một mình Ta là đức tin của con, một mình Ta 

là sự hoàn thành của con. 

 

Con trai Ta, tại sao con tự hỏi mình, và thậm chí nhiều hơn thế, có phải là { định của tôi tớ của Ta 

không? Ta biết lòng dạ của con, Ta thấy mọi mong muốn của con, ngay cả những điều mà con giữ kín 

... Con trai yêu dấu, mối liên hệ của chúng ta không bao giờ có thể bị cắt đứt! Không, không ai trên trái 

đất hay trên thiên đàng, cũng không phải bất cứ thứ gì trong mọi sáng tạo, có thể phá vỡ điều mà 

Thiên Chúa của con đã giả định trong tình yêu của Ta! 

 

Ta biết con cảm thấy mình đang vấp ngã; đây là ý nghĩ của con người. Nhưng Ta là Đấng sẽ nâng đỡ 

con, vâng, thậm chí bảy mươi lần bảy lần. Tuy nhiên, hãy nhớ điều này ... Một người tuân theo đức tin 

không cần tất cả các câu trả lời. Hoặc con chưa bao giờ đọc những đoạn Kinh Thánh này… ‚Đức tin là 

tài sản của những điều được hy vọng cho, bằng chứng về những điều không thấy‘, và, ”Người nào cư 

ngụ trong Đấng Tối Cao sẽ ở lại dưới bóng của Đấng Toàn Năng? 

 

Vì vậy, lắng nghe, và con cũng sẽ hiểu, bởi Chúa Thánh Thần là tất cả những điều được tiết lộ cho 

người được chọn… Tìm kiếm trái tim của con, Con trai Ta, và con sẽ tìm thấy Ta, ôm lấy Lời của Ta, và 

con sẽ bắt đầu nhậnbiết Ta… , có nhiều ân điểncủa Chúa Thánh Thần mà Ta ban cho tất cả những ai 

thực sự yêu mến Ta, nhiều quà tặng dành cho những người sẵn sàng từ bỏ mọi thứ và bước theo Ta. 

 

Do đó Timôthê, chỉ có một trong số rất nhiều người nghe thấy giọng nói của Ta, một giọng nói trong 

một điệp khúc lớn ngày càng lớn hơn, về con số Ta đang gửi. Tuy nhiên, với anh ta, Ta đã nói ... ‚Viết 

xuống những gì Ta nói, và đặt nó vào một cuốn sách '; Ta cũng ra lệnh cho anh ta chia sẻ điều mà 



Thánh Thần khiến anh ta hiểu. Thứ hai là điều mà dân của Ta gọi là linh ứng của Chúa Thánh Thần, hay 

được soi dẫn trong Thần Khí; và trước kia, mà các tiên tri nghe, tiếng nói của Thiên Chúa hằng sống. 

Đó là cảm hứng mà Ta cũng cung cấp cho con, con trai của Ta, nếu con chọn ôm lấy Ta như Ta thực sự 

là ... 

 

Vì vậy, nghỉ ngơi trong Ta, con trai của Ta. Vì Ta là Đấng thanh tẩy trái tim và ban sự an nghỉ cho người 

bị nặng trĩu. Đặt tất cả gánh nặng của con trênTa, và được giải thoát. Bỏ đi những quan tâm của thế 

giới này và những điều khiến con vấp ngã, và tách rời khỏi các nhà thờ của những con người, vì Ta 

không sống trong họ. Sau đó, con sẽ bắt đầu thấy Ta như Ta thực sự là, sau đó con sẽ nhận ra cây kèn 

này trước mặt con, của những gì sắp xếp nó thực sự là. Vì điều đó là của Thiên Chúa tôn vinh Ta, 

nhưng đó là của con người và satan gây ô nhiễm Danh của Ta và tìm kiếm vinh quang cho chính nó. 

 

Con trai Ta, trong suốt thời gian qua, cho đến ngày nay, Ta đã chọn nhiều người để nghe giọng nói của 

Ta và thực hiện Thánh Ý của Ta, vì Ta không thay đổi. Tuy nhiên, ngay cả điều này con đã thất bại 

không nhận ra, vì các đài phun nước mà từ đó con uống đã bị ônhiễm, đang khiến cho con không 

thính tai và đôi mắt của con lu mờ. Vâng, nhiều lần Ta đã gửi các tiên tri của Ta thổi kèn cho dân 

chúng, thậm chí phát sinh sớm và gửi họ đi, nhưng có ít những lỗ tai để lắng nghe hay những con mắt 

để nhìn; Kìa, cả thế giới ngủ yên và vô số người từ chối để lắng nghe! 

 

Vì vậy, con trai Ta, lắng nghe Timôthê, vì anh ấy nói thay cho Ta, anh ấy nghe thấy giọng nói của Ta. 

Kìa, anh ta đã ngồi trong sự hiện diện của Ta và tìm cách tuân theo tất cả những gì Takêu gọi anh ta. 

Đừng nói, cũng không quan niệm bất kz quan niệm nào trong trái tim con, rằng anh ta có thể bị ma 

quỷ lừa dối. Hay con chưa bao giờ đọc những đoạn Kinh Thánh này: “Mỗi vương quốc bị chia rẽ với 

chính nó chắc chắn sẽ bị hủy diệt, và mọi ngôi nhà bị chia rẽ với chính nó sẽ sụp đổ. Nếu satan cũng bị 

chia rẽ với chính mình, thì vương quốc của hắn sẽ đứng như thế nào được? ” 

Con trai Ta, đàn ông có thu thập nho gai, hay quả sung của những cây gai? Vì một cây tốt mang lại trái 

tốt, nhưng một cây hư hỏng mang lại trái cây xấu. Không cây nào có thể mang lại trái cây tốt. Và mọi 

cây không sinh ra trái tốt đều bị chặt xuống và cho vào lửa. Do đó, bởi hoa quả của chúng, con sẽ biết 

chúng. Và Ta chỉ đang nói về những vị tiên tri giả hay về sự thật? Có phải nó cũng không ngụ ý rằng Ta 

nói về thông điệp của họ? Và những gì trong tất cả những học giả, giáo viên, cha sở, giáo sĩ, các mục 

sư và các linh mục, những người đã đặt mình lên như một người có thẩm quyền, họ mang lại trái cây 

gì theo Kinh Thánh? 

 

Con trai của Ta, củng cố đức tin của con theo điều gì là của Thiên Chúa, không phải bởi điều của con 

người ... Đi ra từ trong số họ! Không còn nắm lấy giáo l{ tham nhũng của họ, cũng không tham gia vào 

truyền thống bẩn thỉu của họ. Đứng bên ngoài những người pha trộn sự thánh thiện với điều tục tĩu, 

khởi hành từ điều đó, được bao phủ trong màu tím và đỏ tươi, và không thực hành thêm một sự ghê 

tởm nào nữa trong mắt của Thiên Chúa. Đọc những gì Lời Chúa nói về tất cả những điều này, và đạt 

được sự khôn ngoan ... Bây giờ nhìn với đôi mắt mới và tầm nhìn đượcphục hồi! 

 



Con trai của Ta, con đã nói về tôi tớ của Ta, rằng anh takêu nài mình cao hơn so với những người khác 

và tất cả những người được gọi là Kitô hữu. Trong những bịa đặt này là lỗi của con. Vì khi concảm 

nhận được anh ta đang được nângcao vào sứ vụ của anh ấy, thật ra Ta đã mang anh ta đến rất thấp. 

Vì một lần anh ta đã sống trong tội lỗi, như tất cả mọi người, một vị chúa tể cho chính mình, nhưng 

bây giờ anh ta đã trở thành tôi tớ của Ta; Kìa, anh ta được làm mới, một người có trình độ thấp, người 

hiện đang phấn đấu để tuân theo tất cả những gì Ta chỉ huy anh ta. Vì đó là sự khiêm nhường, ăn năn, 

người lắng nghe Thiên Chúa, người sẵn lòng từ bỏ mạng sống của mình trong thế gian này vì lợi ích 

của Ta. Vì vậy, hãy nói lời của Ta với trái tim và hiểu: Bất kz người nào chia sẻ Lời của Ta với người 

khác là tôi tớ của Ta; và bất kz người nào nghe tiếng nói của Ta, Ta đã đặt cây kèn trong tay anh ta, là 

Tiên tri của Ta; thậm chí tất cả những người Ta gửi đều là các tông đồ của Ta… Và bất cứ ai chú { đến 

những lời này, và cũng làm như vậy, sẽ được gọi là bạn hữu của Thiên Chúa. 

 

Vì vậy, sau đó, làm như con đã nói lúc đầu, con trai của Ta, vì điều này cũng là Thánh Ý của Ta ... Kiểm 

tra thần khí, vì nó đã được viết. Tìm kiếm Kinh Thánh, và xem những lời này có phù hợp với những lời 

được viết bởi các vị tiên tri và tông đồ xưa kia không. Và nếu làm như vậy, con chứng minh cho chính 

mình rằng chúng thực sự là của Thiên Chúa, nói và dạy về sự công bình, không chất vấn họ nữa. Vìnếu 

nghi ngờ sứ giả là nghi ngờ thông điệp, và Ngài, Đấng cũng đã gửi anh ta đi. 

 

Tuy nhiên, hãy hiểu điều này ... Điều được ban cho Timôthê là Kinh Thánh và Sự Thật ... Một cây gậy, 

mà theo đó các giáo l{ và truyền thống của con người trong các nhà thờ sẽ được kiểm tra và bịphơi 

bày! Một sự quở trách mạnh mẽ cho tất cả những vị tiên tri giả và những giáo sĩ giả này! Một ngọn lửa 

cháy được gửi xuống từ Thiên Đàng để xổ ra tất cả chất dơ bẩn! 

 

Này, sự vĩnh cửu đã tuôn đổ ra Thánh Thần của Ngài trên tất cả mọi người, vì thời giờ đã đến rồi… Và 

tất cả những ai tiếp nhận Ta trong lẽ thật sẽ mơ những giấc mơ, thấy những khải tượng và nói được 

tiên tri… Vì Ta là Chúa, và Ta không thay đổi… 


