
V4/15 Ta nói chuyện với GIÁO HỘI, kẻ mang Danh Ta,  

Kẻ không biết GH của Ta không ở trong Cơ Thể Ta 

 

Từ Chúa, Thiên Chúa và Đấng Cứu Độ của chúng ta - Ngày 5 tháng 6 năm 2006 

Lời Chúa phán với Timôthê, cho tất cả những ai có Tai để nghe 

 

Hãy nghe những gì Đức Chúa phán với các nhà thờ của những người mang Danh Đức YavêCác ngươi 

đã đi ra khỏi Con đường, màkhông biết mình đang đứng ở đâu. Không ai biết họ đang đi đâu, tất cả đã 

đi theo con đường của riêng họ, và đãlạc lối mà không hiểu gì. 

 

Những người thân mến, những người nói mà không hiểu sự ôm lấy cây Roi sắt, và tìm hiểu về những 

bí ẩn của Thiên Chúa. 

 

Lắng nghe những gì Đức Chúa phán, kẻo Ta sẽ rời xa các ngươi trên trái đất này trong Ngày của Đức 

Chúa sắp đến nhanh chóng, trong đó lưng của các ngươi sẽ được để lại để bị đập tan. Các ngươikhông 

biết Thánh ý của Thiên Chúa, các ngươi cũng không hôn Con Một của Ngài. Tất cả các nền móng, được 

xây dựng dựa trên sự hiểu biết vô ích của con người, sẽ không được đưa đến trước sức mạnh của 

Đấng Thánh của Do Thái, được đưa ra trong các bản án mà Ngài sẽ đưa ra trên toàn trái đất. Vì vậy, 

sau đó, các ngươi vẫn ở trong sự thờ ơ của mình, lắng nghe những lời dối trá và kiến thức do những 

người phù phiếm đưa ra, tìm kiếm lời khen ngợi của con người, nói trong chính họ… ‘Một mình chúng 

tôi là chính nghĩa.Chúng tôi hiểu Thiên Chúa, và chúng tôi sẽ thực thi Lời của Ngài’. 

 

Ôi, các nhà thờ, các ngươi không biết gì cả như các ngươi nên biết, cũng không có bất kỳ sự khôn 

ngoan nào.Ôi, những người Pharisiêu mù của thời hiện đại của con người, làm thế nào Ta sẽ cứu các 

ngươi? Những kẻ đạo đức giả! Các ngươi bị mê hoặc, bị cuốn vào nanh vuốt của chính mình, chính các 

ngươi, đã đặt mình vào lối đi, để giữ các ngươi khỏi Chân lý của Lời Chúa. 

 

Ôi,người Pharisiêu mù và điếc, ngừng nói, và trở nên câm để các ngươi có thể nghe và nhìn thấy.Các 

ngươi không hiểu, bởi vì các ngươi đã từ chối Ngài, Đấng mà Ta đã gửi cho các ngươi, đã tách biệt Lời 

Chúa cho chính các ngươi, các ngươi gọi sự thật của Thiên Chúa bằng chính danh của mình. Khốn 

thay, Ta nói với các ngươi, ôi thế hệ kiêu ngạo, các ngươi sẽ nói cho Đấng Tối Cao, và tuyên bố Danh 

của Ngài, mặc dù Tađã chưa nói chuyện với các ngươi?! 

 

Hãy biết cho điều này, các ngươi đã báng bổ danh Đức Chúa, bởi những suy nghĩ thối nát của các 

ngươi, xuất phát từ lòng dạ của chính các ngươi, vì đã không thực sự tin vào Đấng Ta đã gửi cho các 

ngươi. Những người thân mến, các ngươi thậm chí không ở trên con đường dẫn đến sự cứu rỗi.Các 

ngươi bước đi trên mặt đất đá nơi những gai mọc lên. 

 

Những đứa trẻ nhỏ, từ bỏ tổ tiên của các ngươi và đến với Ta, Người Cha thực sự của các ngươi. Và 

để trở thành con cái của Ta, các ngươi phải từ bỏ thế gian và mọi giáo lý của loài người, và nhận lấy 

Thần Khí của Ta, ở trong Chúa Giêsu Kitô, Chúa của các ngươi 



 

Ngài là con đường dẫn đến Chúa Cha… bởi chỉ mình Ngài các ngươi mới nhận biết Ta. Để biết Ngài là 

biết Ta. 

 

Chỉ một mình Ngài, có phảiTa đã phán, nói rằngNgai vàng của Chúa, ôi Thiên Chúa, là mãi mãi và mãi 

mãi, gọi Ngài bằng Danh của Ngài để được gọi trong số những con người, Emmanu En. Vì vậy, sau đó, 

các ngươi giả mạo Danh của Ta, đã hạ thấp Con Trai Ta xuống, đã lấy vinh quang của Ngài, vinh quang 

mà Ta đã ban cho Ngài, đó cũng là vinh quang của TaCon và Ta là Một! 

 

Hiểu được sự Hiểu biết để hiểu Lời Ta, các ngươi phải nhận biết và chấp nhận Ngôi Lời đã trở nên xác 

phàm, Ngài đã từ bỏ vinh quang của Ngài, để một lần nữa Ngài có thể được tôn vinh vì vinh quang của 

Ta, đó là vinh quang của Chúng Tôi. Các ngươiđã không hiểu về Thiên Chúa, cũng không biết Ngài là 

ai.Cũng không thể tiếp cận Ta, để Ngài qua một bên, một mình Ngài như là Chúa Cha. 

 

Và vì các ngươi không biết Ngài, Đấng mà Ta đã gửi cho các ngươi, nên các ngươicũng không biết 

Ta.Các ngươi ở lại nơi hoang dã, bị tách ra khỏi Thiên Chúa, bị bỏ lại một mình mà không hiểu gì. Vì sự 

hiểu biết đến từ Chúa Thánh Thần, Đấng dạy cho các ngươi tất cả mọi thứ, và sẽ khiến các ngươi nhớ 

đến những gì Ta đã ban cho các ngươi. Và cùng một ThầnKhí này là của Thiên Chúa, và được nhận qua 

Đức Kitô, Đấng đang có, đã có, và sẽ đến. Chúa Giêsu. 

 

Lắng nghe Thần Khí, Ngài là Chúa Kitô, và các ngươi sẽ bắt đầu nhận biết Ta, hoàn toàn ôm ấp và yêu 

mến Ngài, Và vâng, các ngươi hãy thờ phượng Ngài, ngay cả các thiên thần trên Thiên Đàng.Và cách 

chắc chắn, Ta nói với các ngươi, Ta sẽ quên đi sự gian ác của các ngươi và tập hợp các ngươi lại. 

 

Tiếp tục chống lại Lời của Ta và không chấp nhận sự sửa phạt của Ta, qua nhiều đau khổ, các ngươi sẽ 

đi vào Sự thật, đó là tuyệt đối Không có bất kỳ cái bóng nào của sự xoay chuyển, bất cứ điều gì, trong 

Lời của Thiên Chúa. Bởi Ngài, Đấng là Ngôi Lời và Chúa Kitô là tất cả mọi thứ được tạo ra.Ngay cả 

những thế giới này. Bởi Ngài là tất cả mọi thứ được thiết lập. Và chỉ bởi Ngài, tất cả, sẽ được viết và 

quyết định bởi Ta, đến để qua đi và được hoàn thành. Vì ban đầu là Ngôi Lời, và Ngôi Lời ở cùng Thiên 

Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa, và Ngôi Lời đã trở nên xác phàm và cư ngụ giữa các ngươiEmmanu 

En. 

 

Giáo Hội của Đức Yavê, mà các ngươi gọi chính mình, của chính các ngươi, cho chính các ngươi, lắng 

nghe những gì Chúa phán, Hãy giữ các điều răn của Ta đúng như chúng đã được viết, và chấp nhận 

Con Một của Ta như Ngài thực sự là, và làm theo lời dạy của Ngài, và Ta có thể tuôn ra Thần Khí trên 

các ngươi. Đập đổ những bức tường này của nhân chứng giả mà các ngươi đã dựng lên; Ngừng vi 

phạm các điều răn của Ta. Các ngươi không biết rằng các điều răn của Ta sẽ tồn tại mãi mãi, và 

bởiDanh của Con Ta cũng sẽ đứng vững sao? 

 

Hãy lắng nghe những người Ta đã gửi cho các ngươi. Timôthê nói không thuộc thẩm quyền của chính 

anh ấy; anh ta cũng không biết gì ngoài những gì Ta đã ban cho anh ta. Vì lý do này, Ta đã chọn anh ta, 

vì lý do này, anh ta nhận được sự hiểu biết về tinh thần, anh ta đã tinh khiết trong tinh thần, không có 



giáo lý, hay bất cứ điều gì trong trái tim anh ta, về các nhà thờ của con người. Anh ta đã là kẻ dốt nát, 

đã trở thành người khôn ngoan, biết rằng bản thân anh ta thấp hèn trước ThiênChúa và đang cần một 

vị cứu tinh. Anh ấy đã cầu xinTa, anh ấy đã đượcTaban cho sự hiểu biết. 

 

Và với anh ta, sẽ có vô số người, những người sẽ nói và làm như Ta đã ban cho họ, đó là theo cùng 

một Thần Khí, và sự hiểu biết mà Ta đã dành cho Timôthê, người yêu mến Ta vô điều kiện, bằng cách 

đặt trọn niềm tin và tình yêu của mình vào Con Trai của Ta, người bây giờ đã đến trú ngụ trong Người 

và tất cả những ai yêu mến Danh Chúa và hồi hộp chờ đợi sự ngự đến của Ngài. 

 

Những kẻ khôn ngoan, trở thành những kẻ ngốc, vì vậy các con có thể thực sự khôn ngoan. Hãy tự 

hào về vinh quang của chính mình, và các con vẫn là kẻ ngốc của một trái tim độc ác. Để hình phạt của 

những con người này được để riêng ra, và Ta sẽ không dung thứ cho cây gậy hoặc cây roi da… kiêu 

căng và có đầu óc cao ngạo sẽ bị hạ thấp, vì vậy chúng có thể được tâng bốc,bởi không có cách nào 

khác để những kẻ này sẽ được cứu. 

 

Người khiêm nhường, sám hối sẽ nhận biết Chúa và nơi ở của Ngài, bằng cách gọi Danh của 

Chúa..Ngài là Chúa Kitô và Chúa GiêsuDanh của Ngài, YahuShua HaMashiach! 


