
V5/5 Được GHÉP VÀO THÂN CÂY ... Đừng để con Người,  

hoặc Giáo lý của các giáohội của loài người dẫn cácngươi lạc lối 

 

Từ Chúa, Đức Chúa Trời và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta - Ngày 2 tháng 2 năm 2007 

Lời Chúa đã phán với Timôthê, cho Timothy, và cho tất cả những ai có tai để nghe 

 

Đức Chúa phán với đầy tớ của Ngài nhưvầy... Timôthê, tại sao ngươi lại cầu xin Chúa là Đức Chúa 

Trời của ngươi? Ta đã không ban cho ngươi mong muốn của trái tim của ngươisao? Ngừng làmngẹt 

ThầnKhí, và thoát khỏi sựnghi ngờ. Vì nghi ngờ là kẻ thù của ngươi, một kẻ thù thông minh, một nhân 

chứng sai, công việc của kẻ ác trong một nỗ lực để cảntrở cách của ngươi trước mặtTa. 

 

Vì vậy, bỏ đi những công việc không lành mạnh của ma quỷ, và ôm lấy điều mà Ta đã ban cho ngươi, 

và ngươi chắc chắn sẽ được thành lập. Đừng để hoài nghi và sợ hãi cai trị ngươi lâu hơn nữa… Ngươi 

chỉ cần quay sang Ta và tin, vì tất cả những gì Ta đã nói chắc chắn sẽ đến. 

 

Tuy nhiên, ngươi yêu cầu những điều này được viết trong cuốn sách được gọi là Khải Huyền, và của 

144.000. Tại sao ngươi nghi ngờ những điều như vậy? Ta đã không nói ... ‚Ngươi được chọn, và ngươi 

sẽ không bị loạisao? 

 

Vì vậy, lắng nghe, và cũng hiểu. Ta không tôn trọng con người, cho tất cả trong Đấng Mết-si-a là một 

thân thể. Cho nên việc bổ nhiệm của ngươi không phải bởi dòng dõi hay di sản, mà là của Đấng Mết-

si-a. Vì vậy, những người Ta đã chọn, Ta đã chọn. Cho dù họ là người ngoại bang, hay dòng dõi của Do 

Thái, thì không có sự khác biệt. Ta là Chúa. 

 

Và những gì trong dòng dõicủa người Do Thái chối bỏ Đấng Mết-si-a, thì họ sẽ đi cùng Tachăng? Chắc 

chắn là không! Vì họđã bị hỏng, cho đến khi Ta chọn ghép họ lại. Ta là Chúa. Và nếu Ta chọn một trong 

những người như ngươi, Timôthê, người mà Ta đã nhổ trong số những người ngoại bang và đã ghép 

vào, thì ngươi không giống như những người còn lại trong cây ô-liu sao?… Của cùng một gia đình, con 

trai và con gái của Thiên Chúa qua Máu của Đấng Mết-si-a, một người cho Danh Ta? 

 

Một lần nữa, chỉ có những người trong sựhiệpnhất với Đấng Mết-si-a sẽ đi cho Ta ... Vì nếu ngươi 

được nhận nuôi trong gia đình Áp-ra-ham, thì ngươi sẽ là Áp-ra-ham. Nếu Ta đã ghép ngươi vào chi 

nhánh của Levi, sau đó của những con cáiLevites ngươi đang có, và như một Levite ngươi sẽ phục vụ… 

 

Và nếu ngươi phát triển từ CâyNhoThật, và bản thân Ta đã cắt tỉa ngươi, sau đó ngươi thực sự sẽ 

mang nhiều trái cây trong Danh của Ta ... Ta là Chúa. 

 

Do đó đừng để cho con người, cũng không phải bất kz giáo l{ nào được hình thành trong các nhà thờ 

của loài người, dẫn ngươi lạc lối. Đừng bị quấy rầy, cũng không nghi ngờ về sựgiảithích của tất cả các 

xác nhận cao cả của họ, mà họ gọi sai sự thật. Bởi vì đầu của họ là một tấm màn che được tổ chức 

nhanh chóng bởi sự ngạo mạn của con người, những người có thẩm quyền giảng dạy và rao giảng 



trong Danh của Ta, mặc dù Ta đã không gửi họ. 

 

Vì họ nói với mọi người ... ‚Tôi hiểu rồi! Tôi hiểu rồi! ', Mặc dù bản thân họ vẫn bị mù. Kìa, mọi tri thức 

của họ đều hư hỏng, không ai đã nghe tiếng nói của Đức Chúa Trời hằng sống, cũng không phải họ sẽ 

ôm lấy Ta như Ta thật sự!… 

 

Vì vậy, những người Ta chọn, Ta chọn! Và những người được thành lập trong Đấng Mết-si-a sẽ không 

có nghĩa là bị loại đi ... TA LÀ CHÚA. 


