
V3/2 Này,Ta nói với tất cả các nhà thờ của Laodicea ...  

Cùng chia xẻHình Ảnh của Ta, đặt ra thông qua tôi tớ của Ta,Mel Gibson 

 

Từ Chúa, Đức Chúa Trời và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta –ban cho ngày 5 tháng 10 năm 2005 

Lời Chúa phán với Timôthê, cho Giáo Hội Cơ Đốc Phục Lâm, Giáo Hội Công Giáo, và cho mọi người Có 

Tai để nghe 

 

[Đức Chúa Cha] Gửi đến giáo hội của loài người, đã đặt tên cho ngày Sa-bát, hãy nghe những lời của 

Ta: Trong các ngươi, Tahài lòng. Các ngươi đã giữ tất cả các Điều răn của Ta, và giữ vững các răn mà 

tất cả đã bị lãng quên và bị lừa dối vào sự thay đổi ... Các ngươi đã nhớ đến Ta, và Ta sẽ nhớ các 

ngươi. 

 

Mặc dù vậy, điều này Ta đã chống lại các ngươi ... Trong sự ghen tỵ của các ngươi, các ngươi đã trở 

nên cứng nhắc. Và từ sự cứng rắn của mình, các ngươi đã trở nên cứng cỏi trong lòng các ngươi, nơi 

đó dẫn đến niềm vui và tình yêu. Sống trong niềm vui của Ta ... Ta nói, sống! Đừng chỉ sống, mà sống 

trong đức tin ... Đón lấy đầy đủ sự sống mà Ta đã dành lại chocác ngươi. Kiến thức của Chân Lý nên 

dẫn đến sự vui mừng và niềm vui. Tất cả các cánh cửa được mở ra cho các ngươi và nên được mở cho 

tất cả ... Chia sẻ niềm vui của Ta. 

 

Ngừng làm nghẹn Lời của Ta, chống lại và quay lưng lại với những người mà Ta gửi cho các ngươi. Các 

ngươi có trên sự hổ thẹn không?Các ngươicó ở trên sự sửa lỗi không?Các ngươitự kỷ luật chính mình, 

đây không phải là kỷ luật của Ta ... Ta là Một Đấng duy nhất, Đức Chúa Trời duy nhất, Đấng sửa chữa 

và kỷ luật những người mà Ta yêu, do đó từ sự sửa đổi của Ta, các ngươi có thể hiểu biết hơn, dẫn 

đến niềm vui hơn nữa trong sự sống trong Đấng Kitô. 

 

Phá đổ bốn bức tường của đức tin nhân tạo, và dựng lên các cột trụ vinh quang của đức tin, được làm 

bằng Thần Khí và ánh sáng ... Làm cho bốn người này với tình yêu và sự hiểu biết, chỉ cho mọi người 

thấy. Nền tảng đã được đặt ... Trên đỉnh nó nằm ăn năn, sự tha thứ, đức tin và sự vâng phục. Vì Con 

Người nắm giữ tất cả mọi người thuộc về Ngài và trong Người, qua sự hy sinh của Ngài ... Tuy nhiên, 

các nhà thờ cố gắng tách thân thể của Ngài ra, và quăng dây của nhau, và cắt đứt dây mà Ta đã đặt 

trên họ, để họ không vấp ngã. 

 

[Chúa Giêsu Kitô] Ôi! Giáo hội của con người yêu dấu, người giữ ngày Sa-bát của Ta, các ngươiđược 

ban phước và đến gần Ta trong mọi việc các ngươilàm, nhưng vẫn tách mình ra khỏi người khác, 

người cũng cố gắng trở thành một phần của thân thể Ta, khi họ tách mình khỏicác ngươi… 

 

Khốn thay, Ta nói với tất cả các nhà thờ của Laodicea ... Các ngươi có nên cắt đứt bản thân khỏi Đấng 

tạo racác ngươi không? Các ngươi có thể giải quyết bất kz phần nào của thân thể Chúa Kitô 

không?Các ngươi bị lừa dối bởi tên ác quỷ ... Không có ai công chính! ... Không, không một người hay 

nhà thờ. Vì mỗi nhà thờ, người nghĩ mình là người công chính, đã rơi vào bẫy của ma quỷ. Kẻ ấy là 

người chia tay ... Nó chính là nguyên nhân. 



 

Ta muốn tất cả thân thể của Ta là một trong Chúa Kitô ... Các nhà thờ của con người, buông bỏ niềm 

kiêu hãnh của các ngươi! ... Tất cả những gì các ngươi làm là hư không. Hãy hạ mình và được tái sinh 

khi bị trần truồng, và Ta sẽ nuôi nấng các ngươi, trang phục và nuôi nấng các ngươi, để các ngươi có 

thể trưởng thành trong Lời của Ta. Trở lại hoàn toàn với Tình yêu thứ nhất của các ngươi, và một lần 

nữa Ta sẽ làm cho các ngươi thánh thiện ... Một cô dâu xinh đẹp và đáng yêu. 

 

Ta nhắc nhở các ngươi, Ôi, các hội thánh, và mệnh lệnh các ngươi, Ôi,hội thánh của cô gái điếm Harlot 

(Giáo hội Công giáo), các ngươisẽ không được có hình tượng nào; cũng không thờ phượng bất kz hình 

ảnh nào, cũng không phải người đàn ông, và không phải phụ nữ! ... Thờ phượng Chúa Cha mà thôi, 

thông qua Chúa Con! 

 

Bây giờ đến lượt nhà thờ của ngày Sa-bát ... Các ngươi không có hình ảnh trang nghiêm, và cũng 

không có Danh Ta trong tên của mình.Các ngươi nói, "Nhìn tôi này. Tôi là viên ngọc sáng trong nhiều 

viên đá nhỏ hơn, vì tôi giữ những gì người khác bỏ quên "... Các ngươi cũng sẽ bị hạ thấp. Trong sự 

ganh tỵ đối với Ta, các ngươi đã thu hẹp lại con đường mà Ta đã thu hẹp. Sự ghen tỵ của các ngươi đã 

tìm thấy một nơi đặc biệt trong trái tim Ta dành cho các ngươi ... Tại sao các ngươi không giữ cùng 

một chỗ cho Ta trong trái tim các ngươi? Các ngươi đã xóa bỏ một biểu tượng mà Chúa Cha đã cung 

cấp cho tất cả mọi người, để họ không bao giờ có thể quên được sự hy sinh mà chúng Ta đã thực hiện 

... Nó không phải là hình ảnh chạm khắc ... 

 

Đó là dấu hiệu Kế hoạch của các thời đại, và là dấu hiệu rất quan trọng trên ngọn đồi, cũng đến trong 

các tầng trời, sau hết và là dấu hiệu cuối cùng để tách biệt và chia những người còn lại. Sẽ có sự khóc 

lóc và nghiến răng. 

 

Vì vậy, Những người yêu dấu của Ta, Những người giữ ngày thánh của Ta, các ngươi bị lừa gạt bởi kẻ 

lừa dối rất tinh tế. Hãy đưa cây thánh giá về nơi thích hợp và cầu nguyện cho sự tha thứ. Đừng giấu 

nóđi, điều đó là biểu tượng, dấu hiệu rất quan trọng cho tất cả các thế hệ, thực ra, TA LÀ ĐẤNG ẤY, TA 

LÀ! ...  

Và sự hy sinh của Ta không phải là vô ích. 

Vì như con rắn bằng đồng đã được treo trên cây cột, cũng vậy, Con Người cũng bị treo lên trên cây 

thập tự giá ... Vì vậy, tất cả những ai nhìn lên nó, và nhớ, sẽ được cứu. 

 

Cất giấu cây thập tự giá, và Ta sẽ không giấu các ngươi đi trong Ngày hoạn nạn. Ta muốn các ngươirú 

lên và than khóc với Ta, vì những giọt nước mắt kết thúc này dẫn đến niềm vui lớn hơn và vui mừng 

trong sự sốngđược trở lại với các ngươi, đó là bây giờ không có kết thúc. Cũng hãy biết rằng, những 

người thân yêu, các ngươichờ đợi trong sự thoải mái... Hãy dời khỏi nơi chốn của mình và bất mãn. 

Người nào đang phấn đấu khi nào thì hài lòng? Để điều này kết thúc, Ta đã sai người tôi tớ của Ta, 

Mel Gibson, để hiển thịtrong những thiết bị của con người hiện đại, cuộc khổ hình đích thực của Chúa 

Kitô. Chia sẻ những hình ảnh và than thở ... Đến với sự hiểu biết thực sự về tình yêu. 

 



Các Giáo hội của ThânThể của Ta, ngừng phân biệt giữa các ngươi! ... Một lần nữa, Ta nói với các 

ngươi rằng, ThânThể của Đấng Kitô có phân chia được không? Người tôi tớ của Ta, Mel Gibson, đã 

đưa ra một chất xúc tác theo lệnh của Ta. Các ngươi không chấp nhận kiến thức của Ta, đưa ra thông 

qua một người đàn ông?Các ngươi có từ chối chất xúc tác này, điều đó sẽ có mang lại một cảm giác 

sâu sắc hơn về Chúa Kitô trong các ngươi không?Các ngươi nói rằng các ngươi biết, và không muốn 

nhìn thấy vì sự khó chịu của các ngươi. Ta nói với các ngươi, các ngươi là những con người, và không 

thật sự biết cho đến khi các ngươi nhìn thấy, và qua sự khóc lóc của mình, các ngươi sẽ đi vào tình 

trạng trọn vẹn tình yêu và tinh thần của Chúa Kitô trong các ngươi ... 

 

Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, như một Người phàm, để từ 

bỏ thịt và máu của Ngài ... Vì vậy, tất cả những ai ăn thịt và uống máu của Ngài, sẽ không chết, nhưng 

được sự sống đời đời. Amen. 

 

Vì vậy, hãy chiêm ngắm những hình ảnh của Ta, tôi tớ của Ta, Gibson, và thấy sự thật về sự hy sinh 

của Ta dành cho các ngươi. Đổ đầy ly của các ngươi bằng nước mắt, khi Ta đổ đầy máu của Ta cho các 

ngươi trong ly. Ta đã từ bỏ thịt và máu của Ta cho các ngươi. Các ngươi không ăn và uống vì cảm giác 

khó chịu? Những ai không đau khổ vì Ta, không xứng đáng với Ta; những người không sẵn sàng để 

được hoàn toàn chuyển đổi trong trái tim của họ, sẽ không được thay đổi ... Chỉ có cách nào, để được 

như Ta, là ăn thịt của Ta và uống máu của Ta, để các ngươi có thể trở thành những gì các ngươi đã ăn 

và uống ... 

 

Kìa ... Những người chết đã mặc quần áo trong sự bất tử. Không còn vấp ngã nữa, và chấp nhận Lời 

của Ta, và được nâng lên ... Trở thành người được lựa chọn của trái tim Ta và từ chối những gì của thế 

giới ... Sau đó, các ngươi sẽ được như Ta ... Ta là Đấng Ấy, Ta là!... 


