
V3/22 VINH QUANG của THIÊN CHÚA  ... Được Thiết Kế Hoàn Hảo trong Trí Tuệ 

 

18 Tháng 1 Năm 2006 - Từ Chúa, Đức Chúa Trời và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta 

Lời Chúa phán với Timôthê, cho những ai có tai để nghe 

 

Đức Chúa phán như vầy ... Ti-mô-thê, hãy cầm cây bút lên, và viết về sự Vinh Hiển và Vinh Quang của 

Ta. Hát và dâng lên lời ngợi khen Chúa là Thiên Chúa của ngươi! ... 

 

Kìa, toàn thể trái đất tràn đầy sự vinh hiển của Ngài và Bàn Tay tác tạo của Ngài! Và các ngươi, những 

người yêu dấu, là những người được Ngài yêu mến, được tạo ra bởi những Ngón Tay của Ngài! Vì thế, 

hãy để mọi người rao giảng vinh quang của Chúa! Vì thậm chí cả sáng tạo đều tôn vinh Danh Ngài, mà 

không ngừng! ... Nhiều tiếng nói vang lên cùng nhau trong buổi hòa nhạc, với sự vinh hiển của uy nghi 

của Ngài! 

 

Hãy nhìn vào vũ trụ, Con cái của Ta, nó sẽ là sân chơi của các ngươi vào ngày thứ tám, trong đó thời 

gian không có ý nghĩa. Này, Ta sẽ làm cho nó chấm dứt! ... Không còn đếm ngày, nhiều năm trôi qua 

như một làn gió nhẹ vuốt ve khuôn mặt trẻ thơ mãi mãi; không nhìn về phía trước và phía trước đối 

với Đấng Cứu Chuộc của các ngươi, vì Ta đang ở giữa các ngươi, đi bộ nơi các ngươi đi bộ, luôn luôn ở 

nơi các ngươi đang ở ... Trong Vườn, Đức Chúa phán. 

 

Ôi, những con người của trí tuệ, ngừng nói lảm nhảm vô ích, hủy bỏ tất cả sự kiêu ngạo của Khoa Học 

này, chúng đã trở thành một tôn giáo sai lầm! Trở lại từ sự hiểu biết của các ngươi, và sau đó là trần 

truồng của tất cả những niềm tin sai lầm, và nhìn vào mắt và tai rộng mở, lắng nghe tiếng của Thiên 

Chúa Đấng Tối Cao. Hãy đứng im lặng và trần truồng trước mặt Đức Chúa Trời của các ngươi; Xem và 

lắng nghe. Vì Ngài đã nói với các ngươi; Và, Ngài hét lên với các ngươi từ trên cao! ... 

 

Kìa, các ngươi được tiêu thụ trong sự vinh hiển của Ngài! Vinh quang của Ngài tấn công các ngươi trên 

mọi mặt! ... Ngay cả bên trong, nhìn, Ngài ở đó! Vì trong các ngươi tất cả đều được viết ra, trong 

chính bản thân các ngươi, được khắc chữ, khắc bởi Tay Phải của Đức Chúa Trời ... mà Ta là.. 

 

Không thể thoát khỏi vinh quang của Ngài! Vì ngoài sự vinh hiển của Ngài chỉ là sự tối tăm và sự chết; 

và nếu không có Ngài, tất cả sự sống đều chấm dứt, vì Ngài làm cho mọi sự trở nên. Sự mênh mông 

của sự hiện hữu của Ngài không bị giấu kín; nó tỏa sáng, từ vô hạn nhỏ đến vô cùng to lớn ... Này, Đức 

Chúa Trời không có kết thúc! Ngài là Đấng Tạo Hóa! Và Ta là Thợ mộc của các ngươi, hình ảnh của 

Thiên Chúa vô hình, Được Sinh Ra đầu tiên trên tất cả tạo vật! 

 

Bởi Ta mà tất cả mọi thứ được sáng tạo, cả hữu hình và vô hình, trong Thiên Đàng và trên Trái đất; 

cho dù những ngai, hay quyền thế hay lãnh địa, tất cả những gì đã và được tạo ra đều được tạo thành 

qua Ta và cho Ta. Vì Ta có trước mọi sự, và trong Ta mọi sự đều có. Vì vậy, tập trung tâm trí của các 

ngươi và đổ đầy nó với sự kinh ngạc và sợ hãi; lấy dụng cụ của các ngươi và tìm ra câu trả lời, thăm dò 

trái đất và các tầng trời, và các ngươi sẽ tìm thấy Ta ... Vì Đức Chúa Trời là nguồn gốc của sự sống! Chỉ 



một mình Ngài là Đức Chúa Trời, Đấng Tạo dựng mọi sự, biết đến và không biết! Và Ta là Câu trả lời 

mà các ngươi tìm kiếm, Ý nghĩa của Cuộc sống! ... Người Con yêu dấu duy nhất của Cha, Thiên Chúa 

trong xác phàm, Emmanu El. 

 

Vì tất cả mọi thứ được tạo ra, sống, và đi đến sự hoàn thành của chúng, trong Ta ... Vâng, Ta là Ý nghĩa 

của sự sống! Ta là Chúa Giêsu và Chúa Kitô, Thiên Chúa và Đấng Cứu Rỗi, Yeshua Đấng Mếssi-ah! 

YahuShua HaMashiach là Danh Ta, và các ngươi ở trong sự sống vì Ta! Vì Ta là Đấng mà qua Đấng Ấy 

các ngươi đã được tạo thành. 

 

Các ngươi tìm kiếm, và vì vậy các ngươi thấy rằng tất cả những khám phá đều dẫn đến Thiên Chúa ... 

Mặc dù các ngươi không cần phải tìm kiếm, và cũng đừng khám phá, vì sự hiểu biết của Thiên Chúa 

đang ở trong các ngươi ... Chính Thần Khí của Ngài ban cho các ngươi hơi thở ... Vì vậy, sự hiểu biết 

đang đến và rất gần! Tuy nhiên, chỉ có việc lột bỏ tội lỗi của các ngươi, và bỏ đi niềm kiêu hãnh của 

các ngươi, sẽ đưa các ngươi vào chân lý mà các ngươi tìm kiếm, vì Ta là Chân lý đó, là cùng một Đấng 

đã thực hiện mọi việc như Chúa Cha đã mong muốn.   

 

Vậy, hãy đến cùng Ta, và các ngươi sẽ có sự thông hiểu thật; nhận lãnh những ân huệ của Ta, và các 

ngươi sẽ hiểu. Vì sự vinh hiển của Ta đang đến, và sẽ tỏa Sáng từ phía đông về phía tây, vinh quang 

lớn hơn nhiều so với những gì các ngươi nhìn thấy ở trên trời! ... Vinh quang của Thiên Chúa và Đấng 

Sáng Tạo! ... Thiên Chúa của Abraham! Thiên Chúa của Isaac! Thiên Chúa của Gia-cốp! Đức Chúa Trời 

của tổ phụ các ngươi! Ngay cả với Ađam, cha của mọi người.  

 

Vậy thì, các ngươi là thế hệ cứng cổ và ác độc, tìm kiếm bằng sự không tin và các ngươi sẽ khám phá 

ra sự thật, đó là Đức Chúa Trời. Phân tích kỹ cấu trúc của sự sống, Ta có đó, là Tác Giả và Nhà thiết kế 

thời trang của nó ... Nhìn sâu hơn và xa hơn trước, và ở đó các ngươi sẽ tìm thấy Ta; tính toán và đếm 

tất cả mọi thứ, trước mặt các ngươi, và các ngươi sẽ tìm thấy Ta; tìm kiếm trong vũ trụ, sự trật tự, và 

sự hài hoà của nó, nghiên cứu nó, và các ngươi sẽ bắt đầu biết Ta ... Không có vấn đề nơi các ngươi 

trỏ ống kính để tìm kiếm, Ta có trong phạm vi của sự hiểu biết của các ngươi.  

 

Các ngươi có nghĩ rằng Ta đang ẩn, Thiên Chúa vô hình của tổ tiên các ngươi không? Mặc dù các 

ngươi không nhìn ngắm thấy khuôn Mặt của Ta, Ta đang tỏa sáng xung quanh các ngươi. Ngày này 

đang đến, và đã đến, và do đó sẽ đến trong thời gian ít hơn hai tuần, khi mọi con mắt sẽ nhìn thấy! ... 

Nầy, họ sẽ nhìn thấy Mặt Ta! Vì Ta sẽ ở trước mặt mọi người, và mọi người sẽ ở trước Mặt Ta! 

 

Vì Ta là Đấng Thánh của Do Thái, được vinh hiển, đến để làm trọn những điều đã ghi chép về Ta! Vì Ta 

cưỡi trên lưng con ngựa trắng, và các Thánh theo Ta! ... 

 

Này! Trái đất sẽ run rẩy, và các tầng trời sẽ bị cuốn lại lúc Ta đến ... Thế giới này sẽ qua đi, và được tái 

tạo lại trong vinh quang của Ta, vinh quang của sự sống mà không có kết thúc! ... Vì Ta là Tác giả và 

Người hoàn tất, sự khởi đầu và kết thúc, Anpha và Omega ... Amen. 


