
V3/1 Một Chân lý, Một Giáo Hội, Một Thân Thể ... Không có Tường 

 

Từ Chúa, Đức Chúa Trời và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, ban cho ngày 24/10//2004 - Lời của Chúa 

phán với Timôthê, và cho những ai có tai để nghe? 

 

Khi những người đó tự gọi mình là kitô hữu, hỏi các ngươi: " Các ngươi thuộc về Giáo Hội nào?", Các 

ngươi sẽ trả lời họ: "Tôi không thuộc về một giáo hội nào có tên của loài người. Tôi thuộc về Chúa, 

YahuShua HaMashiach, Đấng mà các ngươi gọi là Chúa Giêsu Kitô. Và cùng với tất cả những ai thuộc 

về Ngài là Giáo Hội mà tôi đang sống. " 

 

Từ YahuShua HaMashiach, Đấng Được gọi là Chúa Giêsu Kitô, và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, ban cho 

ngày 6/9/2005 - Lời Chúa nói với Timôthê, cho những ai nghe tai để nghe?  

 

Timôthê đã hỏi: Nhà thờ Cơ Đốc Phục Lâm Ngày thứ bảy, mà họ tuyên bố là giáo hội thật sự và tàn dư 

của họ? 

 

Đức Chúa phán như vầy: Một lần nữa, Ta nói với ngươi rằng, Giáo Hội của Ta không có bức tường, và 

không được gọi bởi tên nào khác, ngoài Danh mà Cha đã ban cho Ta. Các thành viên của nó chỉ có một 

tâm trí, một tinh thần, và một tình yêu; một đàn chiên với một Chủ Chăn; một dân tộc khác biệt, để 

tuân giữ những Điều Răn của Chúa Cha và trung thành với Chúa Con, cố gắng luôn đi theo con đường 

của Ta. Vì những ai thật sự biết Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong họ. Vì họ là của Ta, như Ta cũng là của 

họ ... Cơ Thể của Ta, Cô dâu của Ta. 

 

Vì vậy, khốn cho giáo hội của loài người, họ tuyên bố là giáo hội thực sự, và còn sót lại; Khốn cho họ, 

Ta nói với họ! Vì họ đã đặt mình vào chỗ của Đức Chúa Cha, và do đó họ chịu sự phán xét của Đức 

Chúa Trời! Vì không ai trong số họ bước đi theo lẽ thật, không ai chấp nhận Ta như Ta thật sự là; tất 

cả đều lạc lối, giảng dạy như là giáo lý các điều răn của loài người! 

 

Con yêu dấu, không ai có thể đến được với Ta, Trừ khi Chúa Cha sai họ đến, Và chỉ có những người 

chấp nhận Ta như Ta thực sự là; thì thuộc về Thân Thể của Ta, vì Chân Lý nằm trong họ, và được biểu 

lộ bởi các việc làm của họ ... 

 

Vâng, ngay cả những người bị vấp ngã trong cuộc hành trình của họ, vì họ chỉ là xác thịt. Tuy nhiên, Ta 

là Đấng khám phá trái tim và tâm trí, Ta biết chiên của Ta; Ta biết tình yêu của họ là kiên định, đức tin 

của họ là không lay chuyển. 

 

Và đây là Giáo Hội thật sự mà dân của Ta đang chờ đợi, “Giáo Hội Còn Sót Lại” đang có, và chưa đến; 

Vì nó không được tìm thấy bên ngoài thế gian, nhưng bên trong, trong Đền Thờ của Thiên Chúa ...Ta 

là Đức Chúa.  

 

Giáo Hội Chân Thật 



 

Ta là Giáo Hội; Các Bức Tường của nó, những cái Ghế của nó, Bục Giảng, Bàn Thờ của nó, chính Nền 

Tảng của nó... 

 

Khi ngồi trong Nhà Thờ của Ta, ngươi có thể nhìn thấy Thiên Đường; Không có Trần nhà, để giữ cho 

ngươi khỏi sự giác ngộ ... 

 

Và nếu Ta là nơi Thánh của ngươi, bốn bức Tường của Đức Tin, nơi nghỉ ngơi của ngươi, Ngôi Lời và 

Thần Khí, Tảng Đá mà trên đó tất cả phải bị phá vỡ, chính là Tảng Đá Góc Tường của sự sống ... 

 

Và sau đó Thiên Đường mở cửa trước mắt mọi người ở trong Ta 

Và trở thành Thân Thể của Ta ... Đức Chúa phán... 


