
V5/6 Quá trình của sự tái sinh 

 

Ngày 6 tháng 2 năm 2007 - Từ YahuShua HaMashiach, Người Được Gọi là Chúa Giêsu Kitô, Chúa 

chúng ta và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta - Lời Chúa nói với Timôthê, Đối với một anh em trong Đấng 

Christ, và cho tất cả những ai có tai nghe 

 

Như vậy Chúa nói ... 

Tôi tớ và người yêu của tôi, hãy nghe tiếng tôi và hiểu rõ mục đích của Chúa, đã hoàn thành trong các 

tôi tớ của giao ước mới và vĩnh cửu. 

 

Như đã được viết ... Không ai có thể vào Vương quốc Thiên đàng trừ khi họ được sinh ra lần nữa. Tất 

cả đều được sanh ra về thể xác của xác thịt con người, bởi sự đau khổ lớn lao, vào trong một thế giới 

tội lỗi. Vì vậy, để bước vào sự nghỉ ngơi của tôi và niềm vui của tôi, Nước Thiên Chúa, cũng phải được 

sinh ra từ Thần Khí trên thế giới, tách ra khỏi tất cả những gì là tội lỗi. 

 

Con trai yêu dấu của con người, con đã được tái sanh và đã có rồi. Trong khoảnh khắc, trong đó bạn 

đã đến trước mặt Ta trong sự ăn năn, bạn đã giải thoát khỏi quyền năng của tội lỗi ... 

 

Đây là món quà của tôi dành cho bạn, điều này tôi đã làm cho bạn. Sự tự do của bạn không được thực 

hiện bằng con người. Thay vào đó, nhờ ân sủng của tôi và tình yêu của Chúa Cha được cứu. 

 

Vậy thì, Con của ta, các ngươi hỏi Cha đã nói với Timôthê như thế nào, "Các ngươi phải được sinh ra 

lần nữa". Thú vị, tôi đã nói. Và tất cả những gì được viết ra, theo Lời mà Ti-mô-thê đã nghe, đứng 

vững ... Không có mâu thuẫn nào được tìm thấy. Đúng hơn, theo sự hiểu biết của nam giới, đàn ông 

đấu tranh. 

 

Nếu người ta đến trước mặt Ta, trong mọi sự ăn năn và chân lý, với sự hối tiếc chân thành trong lòng 

họ, thì chắc chắn sẽ sanh lại. Những người không và sẽ không, sẽ được sinh ra một lần và chết hai lần. 

Và đối với những ai sinh ra hai lần, nó được chỉ định để họ chết một lần, nhưng không có nghĩa là họ 

sẽ chết lần thứ hai. 

 

Tuy nhiên, đây là một huyền bí ... Có những người trong các bạn, của thế hệ này, những người sẽ 

không bao giờ nếm cái chết, đã qua từ cái chết cho đến cuộc sống, những người sẽ tỉnh táo khi đến 

của tôi. Đối với những người được lựa chọn của tôi, có cái chết của cơ thể để phục sinh. Và đối với 

những người vẫn còn sống ở nơi đến của tôi, là một cái chết khác ... Cái chết của linh hồn của họ đến 

sự cứu rỗi, sự đặt của người mới vào Đấng Mết-si-a. 

 

Vì vậy, khi được sinh ra từ cha mẹ của con người, một đứa trẻ và người mẹ bị khổ nạn cho đến khi 

sinh xong. Làm như vậy, họ đau khổ và nghỉ ngơi nhiều lần, nhưng chỉ được sinh ra một lần. Nó không 

giống như vậy trong tinh thần của Đấng tôi đã chọn. Bạn được tái sanh một lần, trong Thần Khí, của 

Thần Khí, và Thánh Thần đó là của Ta. Tuy nhiên, không có cách nào bạn tách ra khỏi thế giới mà bạn 



đang sống. Vì vậy, khi được sinh ra lần nữa là quá trình mà bạn biến thành một đứa trẻ của Si-ôn, một 

việc rửa liên tục. 

 

Vâng, tôi đã chết vì tha thứ tội lỗi của bạn, của ngày hôm nay, ngày hôm qua, và những tội lỗi của 

ngày mai. Tuy nhiên, con người liên tục vấp ngã trong thế giới này, và vì vậy ông phải liên tục đến với 

tôi ... Và thậm chí bảy mươi lần bảy lần tôi sẽ làm sạch nó và nâng nó lên. 

 

Và đối với Timôthê, đã có lời nói và bằng văn bản rằng ông phải được sinh ra lần nữa cho đến khi tôi 

trình bày ông ấy với Chúa Cha. Đây không phải là lần tái sanh trong Thần Khí, mà là quá trình mà 

Timothy đã lột da người già đó, và đặt người mới này mà tôi đã ban cho Người, trong Ta và của Ta. Và 

do đó, có một sự tái sinh của Thần Khí, nhưng nhiều lần tái sinh của tinh thần của con người, vì tội lỗi 

liên tục của con người, sợ hãi, nghi ngờ và cám dỗ. 

 

Như vậy, Phao-lô cũng phải làm như vậy với các tôi tớ của tôi phải chết hằng ngày và sinh ra lần nữa, 

luôn luôn rửa tay, thậm chí tăng cường, để họ có thể đứng vững trong Ngày Khó Khăn, và xứng đáng 

để duy trì trọng thể đầy đủ Linh hồn tôi, mặc áo giáp đầy đủ của Đức Chúa Trời. 

 

Tuy nhiên, ở nơi khác, bạn đã hỏi, liên quan đến những người dạy trong danh của tôi, "Tại sao những 

người này lại trở thành con cái của Thiên Chúa?" Đây không phải là sự tái sinh trong Thần Khí, mà là 

một sự sửa đổi và rửa tội, vì những điều đó đã biến mất con đường, dù họ tuyên bố đi theo Ta. 

 

Và khi một người chạy trốn khỏi con đường và đi theo sau thế giới, dạy dỗ trong giáo hội các giáo lý 

của lũ quỷ, cha tôi, ông yêu cầu gì, họ đã chấp nhận và đứa trẻ của họ đang trở thành? Và như vậy, 

với một bàn tay vững chắc, tôi chắc chắn sẽ sửa chữa và kỷ luật những người tôi yêu, để họ có thể trở 

lại với tôi. Và tất cả những ai, những người theo Ta một cách chân thật, là con cái của Thượng Đế một 

lần nữa. 

 

Vì vậy, tất cả phải được sinh ra lần nữa, theo tinh thần của họ, trong cuộc đi bộ của họ, vì con đường 

của tôi là khó khăn và cách là rất hẹp. Nhưng tất cả những điều này vấp ngã và nâng lên là một phần 

của cùng một sự tái sinh và biến đổi của Thánh Thần và của Thần Khí ... Các con tôi học cách đi bộ 

trong Con và Con đường của Ta. Vì tinh thần tôi đã sống lại trong anh em, và sẽ làm cho anh em hết 

lòng trong mọi sự trong đời, chống lại Đức Chúa Trời và trong mắt anh em. 

 

Con trai của con, con đã trở lại trong Thần Khí và có một trái tim mới, nhưng không có nghĩa là sự ra 

đời này đã trọn vẹn ... Con là trái chín vẫn còn chín, như các con đã nói. Trong đó, anh đã nói chuyện 

với sự thông thái mà anh đã ban cho anh. Và khi Ngày đến, và đang đến nhanh, gần đến các bạn, tôi 

sẽ đến để thu gom và cướp bạn ra khỏi cây này, đó là thế giới, bởi vì bạn cũng phát triển từ Chai True, 

trong đó những ngày cuối cùng bạn đã và đang được cắt tỉa. 

 

Và khi bạn bị bắt, bí ẩn sẽ không còn là một điều huyền bí nữa ... Sự ra đời sẽ trọn vẹn ... Trật tự cũ 

của bạn đã qua đi ... Bạn đã trở nên hoàn toàn mới. Khi một đứa trẻ mới sinh ra khỏa thân và bọc 

bằng vải mềm, thì dân của Ta cũng sẽ được sinh ra trần truồng, không có mọi thứ trên thế gian, và 



mặc vải bằng vải lụa trắng. Kìa, ông già là người mới ... Thế gian, thiên đường. 

 

Người tham nhũng đã không phạm tội ... Và cái chết, sự bất tử. Điều đó tạo ra, được tân trang lại 

trong vinh quang ... Trong đó sẽ không bao giờ phai nhạt, không bao giờ được che phủ nữa. Ngôi Sao 

Sáng đã vươn lên và tỏa sáng cho thời đại mới của con người, vì họ ngồi mãi trên tay phải của Ngài, 

tắm trong vinh quang, niềm vui của họ được hoàn thành ... Sự trở về Vườn và thiên đường bị mất ... 

Tất cả mọi thứ được phục hồi ... Amen. 


