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VÌ VẬY CÁC CON KHÔNG  BUỒN NGỦ VÀ CHẾT 

 

Từ YahuShua HaMashiach, Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa và Cứu Chúa của chúng ta - ban cho ngày 6 

tháng Tư, 2009 - Lời Chúa đã phán với Timôthê trong một giao hảo trực tuyến, cho đàn chiên nhỏ của 

Chúa và cho tất cả những ai có tai để nghe. 

 

Đức Chúa YahuShua phán thế này... Không có ai ở đây đã đi vào sự hoàn hảo, một kết thúc của điều 

mà bản thân Ta đã trồng và tưới nước trong các con ... Để một số, tăng trưởng nhanh chóng; trong 

khi vẫn còn những người khác Ta đã đặt bên cạnh Ta trong  yên tĩnh, bình an, với sự tin tưởng lâu dài. 

 

Vì vậy, hãy hiểu lời của miệng Ta và cái được đặt trước mặt các con, ngay cả cái mà trên mỗi tấm của 

các con … Ta đã mang các con ra; thậm chí hai lần các con đã đi ra ... Đầu tiên bằng nước và máu 

trong xác thịt, và lần thứ hai trong tinh thần, ngay cả lần thứ ba các con sẽ đi vào vinh quang.  

 

Và nầy, thứ được gieo đầu tiên trong lòng ngươi là Lời Hằng Sống ... Và thứ mọc từ Ta mang lại hoa 

trái, theo thức ăn và đồ uống Ta cung cấp, đó là chữ viết ... Vì vậy, cả hai đều cần thiết ... đầu tiên, và 

điều này các con đã được chọn.   

 

Tuy nhiên, hãy hiểu điều này ... Một người đã thức tỉnh không thể còn như vậy, trừ khi họ nhận được 

Ta, và cũng ăn cái mà Ta cung cấp. Vì tất cả những người ngủ, ngủ vì họ thiếu khát và không còn muốn 

ăn nữa. Vì những điều này là có nhiều đau khổ và phiền muộn, bởi vì điều đó đã được hồi sinh, sớm 

rơi trở lại giấc ngủ, và cuối cùng là chết.  

 

Vì vậy, hãy tuân theo Ta ... Và cũng tham dự bữa ăn tối của Ta hàng ngày, Chúa phán. 


