
V2/7 Tất cả mọi thứ đều đãđược quyđịnhtừ lúc bắt đầu... 
 
Từ Chúa, Đức Chúa Trời và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta. Ngày18 tháng 4 năm 2005 
Lời của Chúa phán với Timôthê, chotấtcả những ai có tai đểnghe 
 
Câu hỏi của Timothy ... Chúa ơi, liệu loài khủng long đãtồn tại như giớikhoa học gợi ýkhông? 
 
Đức Chúa đã trả lời ... Timothy, khủng long thực sự đã tồn tại và cư ngụ trên trái đất. Đối với chúng, 
cùng với thực vật và động vật trong thời của chúng, đã được nghỉ ngơi và trở thành nền đất cho con 
người. Vì Ta biết nhu cầu của chúng, trước khi con người biết trái đất, và Ta đã chuẩn bị nó cho họ. 
Tất cả mọi thứ đều ở trong vườn ngay từ ban đầu, không phá hủy hay hủy hoại, cho đến ngày 
sựdữbước vào, làmmấttínhthiêngliêngmàThiênChúa đã tạodựng. 
 
Vì vậy, không tin tưởng vào bấtcứngườinào, không tin tưởng vào con người của khoa học, vì họ rất 
sailầm. Không tin tưởng trong các thiết bị của họ, và cũng không chú ý đến công cụ của họ. Đối với tất 
cả các khám phá của họ được xem xét lại, chứng minh và bác bỏ, vàphê duyệt; chỉ có các lý thuyết và 
giả thiết là thực tế, được nhìn thấy qua những con mắt bị hoen ố vào bóng tối của nhiều khuôn mặt. 
Thật vậy, sự hiểu biết của con người là vi phânkhi so sánh với kiến thức của Thiên Chúa, không 
làgìtrước ánh sáng của sự Vinh Hiển của Ta! ... Chỉ có bằng chứng là bềnvữngmãi mãi, kéo dài từ thế 
hệ này sang thế hệ khác, Lời củaThiênChúa, Dấu HiệucủaCộtTrụÁnhSáng và Sáng RựcRỡ!… 
 
Vậy, hãy chú ý, hết thảy những ai biết Danh Ngài, và hãy ăn năn! Vì vậy, ngày của đức Chúa đến 
nhanh, và rấtsớm dấu chỉcuối cùng sẽ xuấthiện, và mọi con mắt sẽnhìn thấy! 
 
Cácngươi sẽ làm gìlúcđó?,Ôi, những nhà khoa học và cóhọc thức.Các ngươi sẽ chạy trốn lên núi và ẩn 
mình dưới đáchăng?Các ngươi cứ tiếp tục vùi đầu vào cátchăng? Lời nói của cácngươi, thiết bị của 
cácngươinhư là gió bụi, và kiến thức của cácngươi không có hiệu quả, khi đối mặt với vinh quang của 
Đức Chúa Trời, được bày tỏ trong Đấng Thánh của Ngài. Vì Ngài là Sự Thật Tuyệt đối; Vâng, Ngài là 
Đấng đã bị đánh đập, bị nhạo báng, bịchếgiễu, bị đâm thâuvà treo trên cây vì tội lỗi của cácngươi. 
 
Tuy nhiên, cácngươi không cần phải chạy trốn lên núi, cũng đừng giấu mình trên những tảng đá, 
nhưng hãy kính sợ Yavê Ðức Chúa Trời củacác ngươi, và khiêm hạ trước sự thánh thiện của Ðấng 
Thánh của Ngài! Hãy kêu cầu Danh Ngài, và Ta, chính Ta, Đấng duy nhất Đấng chânthật và Đấng Cứu 
Rỗi, sẽ ban cho cácngươisự an ủi và phục hồi mạng sống của cácngươi, đến sự sống đời đời! 
 
Vì có lời chép rằng: Chúa là Đức Chúa Trời của cácngươi đã sẵn sàng để tha thứ, từ bivà thương xót, 
Ngài chậm nónggiận, vàchanchứa trong sự tử tế, và sẽ không từ bỏ những người hối cải ... Vì vậy 
đừng chờ đợi, nhưng hãy kêu cầu sự cứu rỗi của Thiên Chúa! Vì Ngài được gọi là Chúa Giêsu và Đấng 
Kitô - Danh của Ngài là YahuShua HaMashiach! ... Tên duy nhất dưới trời mà cácngươi phải được cứu. 


