
V4/10 Những ai sống trong Ta, cũng phải đóng đinh cuộc đời mình 

 

Từ Chúa, Đức Chúa Trời và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, ban cho ngày 19/04/2006 

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

 

Hãy nghe Lời Chúa, Đấng Phục Sinh, Đấng Cứu Chuộc của các ngươi ... 

Ta đã đến với các ngươi như một người đàn ông, đã mặc lấy xác phàm, khiêm tốn, Vinh Quang của Ta, 

Ta đã để qua một bên ... Thiên Chúa đã trở thành con người, Immanu En ... Sống như tất cả mọi người 

đã sống trong cơ thể, nhưng không phải là người đàn ông sống trong tinh thần, vì Ta trong sạch, 

không có tội lỗi trong thân thể, cũng không có trong tinh thần của Ta, Ta đã tuân theo mọi mệnh lệnh 

của Chúa Cha ... Đấng Thánh Thiện vô cùng. 

 

Thiên Chúa Đức Gia-vê phán thế này ... 

Kìa, Chiên Con của Đức Chúa Trời không có vết nhơ hoặc vết bẩn, được sai đến để chịu chết vì tội lỗi 

của thế gian, mang đầy dẫy sự vi phạm trong thân thể Người ... Con của Ta, Con là, và sẽ luôn là Con 

Chiên Con của Thiên Chúa Phục Sinh của toàn thế giới, đã hoàn toàn tẩy sạch ô uế của mọi người, một 

lần cho tất cả, bởi máu đã đổ ra cho các ngươi ngay trên thập tự giá ... Sự hy sinh hoàn hảo cho tội lỗi, 

được Đức Chúa Trời chấp nhận, nhờ đó tất cả mọi người hòa giải với Chúa Cha, nếu họ chọn nhận 

được Món Quà Miễn Phí này ... Lại một lần nữa trở thành con trai và con gái Ta, tự do vào Vườn Địa 

Đàng và tình yêu của Ta, từ nơi đó họ sẽ không bao giờ rời khỏi nữa ... Đời sống mới của họ được 

sống trong và cho Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa và Đấng Cứu Độ, Con Ta mà trong Ngài Ta rất hài lòng. 

 

Như vậy, Con Chiên đã sống lại ... 

Vì vậy, hỡi những đứa con nhỏ, thậm chí cả những ai tập hợp trong Danh của Ta, nơi Ta cũng là một 

hội thánh, đã hiểu Kế hoạch của những Thời đại và Sự Sáng tạo: Vào ngày thứ sáu, tội lỗi đã vào trong 

vườn, và vào ngày thứ bảy, Đức Chúa Trời nghỉ ngơi và ban phước cho ngày thứ bảy, và thánh hóa nó. 

 

Vì thế, như Ta đã đến và không làm men cho mọi người trên thập tự giá, cũng vậy những người sống 

trong Ta phải đóng đinh mình trên thập tự giá ... mang thập tự giá, theo sau Ta mỗi ngày. Trong sáu 

ngày đầu tiên của lễ hội sẽ là một sự thể hiện lý trí của Ta cho các ngươi: Các ngươi được tha thứ, bây 

giờ hãy đi và không phạm tội nữa, và sau đó sẽ tách biệt với những người khác và mọi ham muốn thế 

gian ... Một người lạ và kỳ quặc vẫn còn trong tình yêu của Ta, ngay cả khi Ta giữ các mệnh lệnh của 

Chúa Cha và vẫn còn trong tình yêu của Ngài. 

 

Và ngày thứ bảy, đó là sự ăn uống của sáu ngày đã đi trước, một hội thánh, việc thanh tẩy đã hoàn 

thành, một phần còn lại từ mọi công việc chống lại sự cám dỗ và cái ác. Vì Ta đến nhanh, Ta sẽ chấm 

hết mọi sự vi phạm, tội lỗi, và mọi sự dẫn dắt con cái Ta bị cám dỗ. 

 

Vì Ta đã đến trước, để giải phóng tất cả mọi người ... Để chữa lành trái tim của tất cả những người 

nhận được Ta, mang lại bình an cho tâm trí của tất cả những ai tin tưởng vào Ta, để trả tự do cho 

những kẻ bị bắt bớ! ... Vì Ta là lễ Vượt Qua của các ngươi. Và bây giờ Ta đang trở lại để thực hiện một 



kết thúc hoàn chỉnh, của tất cả men của pharisiu đã lấp đầy thế giới này. Này, trong bảy ngày Ta sẽ 

hoàn thành nó, Tuần trước ... Sau đó nghỉ ngơi, bình an, 1000 năm. 

 

Đây là sự khôn ngoan ... 

Sáu ngày, sáng tạo ... Thứ bảy, nghỉ ngơi, ngày thánh. 

Sáu ngày kể từ thời Adam ... Thứ bảy, nghỉ ngơi, ngày thánh. 

Sáu ngày trong tuần ... Thứ bảy, nghỉ ngơi, ngày thánh.  

Sáu ngày các ngươi sẽ ăn uống ... Thứ bảy, nghỉ ngơi, ngày thánh. 

Uống và ăn để tưởng nhớ đến Ta!  

Hãy lấp đầy với vinh quang của Thiên Chúa, vì Ta đã sống lại! 

 

Vâng, Ta là Đấng Phục Sinh, Đấng đã đến sống trong tất cả những ai nhận lãnh Ta! ... 

 

Bởi Ta các ngươi sẽ khắc phục, 

Vì Ta đã khắc phục tất cả mọi thứ ngay từ đầu, 

Đối với Ta là Bắt đầu và kết thúc, Alpha và Omega ... 

 

Kìa, tất cả đều được làm mới lại vì Ta! 

Ngay cả khi tất cả mọi thứ đã được thực hiện qua Ta và cho Ta ... Hãy nói Amen  

 

Con đầu lòng từ cõi chết, Chúa trên tất cả tạo vật ... 

Chúa Giêsu Kitô, YahuShua HaMashiach, cả Thiên Chúa và Đấng Cứu Rỗi của loài người… 


