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Lời Chúa, Đức Chúa Trời và là Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, ban cho ngày 26 tháng 4 năm 2010 

Lời Chúa Phán với Timôthê, Đối với những ai có tai để nghe 

 

Đức Chúa Phán như vậy... Sự khôn ngoan thực sự bởi tự nhiên không thể là của con người, cũng 

không thể tìm thấy trên trái đất, nhưng từ phía trên ... Thiên đàng, thánh thiện. Vì những gì đã được 

tạo dựng theo sự khôn ngoan của Đấng đã tạo ra nó, và bao gồm mọi thứ bởi Ai mà tất cả, biết được 

hình dạng của chúng ngay từ ban đầu. Cho nên, sự kính sợ Đức Chúa Trời thật sự mới là sự khởi đầu 

của sự khôn ngoan, như lời đã chép, và sự hiểu biết Ðấng Thánh mới là sự hiểu biết. 

 

Tuy nhiên, con người tiếp tục tìm kiếm sự khôn ngoan, nhưng không bao giờ tìm thấy nó; Họ tìm kiếm 

kiến thức, nhưng nó vẫn mãi mãi nằm ngoài tầm với của họ. ... Đối với Ta, không có sự hiểu biết, ngoài 

Ta tất cả sự hiểu biết sẽ qua đi. Ta là Đấng Cứu Độ duy nhất, là nguồn suối duy nhất chảy theo mọi sự 

khôn ngoan và tri thức, Nguồn của mọi sự. 

 

Ta là Đấng đã phán trong bóng tối trên mặt sâu, và chia ánh sáng ra từ bóng tối. Như vậy tất cả mọi 

thứ đều phù hợp với đường ranh mà Ta đã đặt, vì ý muốn của Ta là một hòn đá không thể di chuyển, 

giới hạn trong đó tất cả tạo vật tồn tại.  

 

Và nầy, trái đất sẽ kéo dài mãi mãi; Và mọi thứ trong đó đều chú ý đến Ý muốn của Đấng Tối Cao, mọi 

thứ đã đến bởi Sức mạnh Lời của Ta ... Vì điều đã bị hư hỏng sẽ được thanh lọc, và những gì đã trở 

nên quanh co sẽ thẳng thắn trở lại hình dạng mà Ta đã tạo ra, theo sự khôn ngoan tương tự như nó 

đã được tạo ra trong lần đầu tiên, Chúa Phán vậy ... Từ vinh quang đến vinh quang, nhờ ơn sủng của 

ơn sủng. 

 

Vì vậy, tất cả những ai nhận được của Ta đều khôn ngoan, nhận được những gì thuần túy, học cách đi 

bộ trong cái vĩnh cửu ... Như một người đang dẫn dắt theo dòng suối nước sống, đầy dẫy lòng mong 

muốn tìm ra nguồn gốc của nó ... Uống rượu từ trên đường đi, đạt được sức mạnh trong sự yếu đuối, 

để lại tất cả phía sau trong sự theo đuổi thánh thiện của họ. 

 

Tuy nhiên, với người vô đạo đức, thì không phải vậy. Đối với những người vô đạo đức tuyên bố sự 

khôn ngoan của thế giới, luôn luôn tìm cách giữ nó, để làm của riêng mình, tất cả trong một nỗ lực vô 

ích, để có được sức mạnh về cuộc sống của chính mình, và trên tất cả những thứ mà họ nghĩ rằng họ 

sở hữu. Người sẽ được thế gian, nhưng sẽ bị bỏ lại cho sự ham muốn, khi mà tất cả những gì mà họ 

đã dựng lên đều sụp đổ trước mắt họ; Vì tất cả những người vẫn còn kết hôn với thế giới này sẽ chắc 

chắn chia sẻ trong sự kết thúc của nó. Vì sự khôn ngoan của loài người giống như họ: cỏ ngoài đồng, 

ngày nay và ngày mai sẽ bị ném vào lửa. 

 

 



Và như vậy sự khôn ngoan và vinh quang của con người sẽ cùng nhau bị hủy diệt, cùng với những sự 

hiểu biết đã nảy ra từ bên dưới... Sự lừa dối ngày càng tăng, đã tách họ ra khỏi Chân lý và Sự sống. Đối 

với những con chiên giống như bị lạc mất; Không có ai biết, không ai thực sự hiểu.  

 

Họ chạy tới lui mọi nơi trên trái đất, không nhìn thấy hay không tin, luôn nắm bắt những hạt bụi thổi 

trên gió ... Những người của thế giới chìm vào đống của những con đường của họ, gặp nhau để chết; 

Một thế hệ những đứa trẻ đang hấp hối ngập ngừng trong những bãi cát bao trùm của tôn giáo, triết 

học và khoa học, được gọi là chân lý và sự khôn ngoan sai lầm, được xây dựng dựa trên kiến thức 

tham nhũng của con người và cái ác, tất cả sẽ cháy trong Ngày. 

 

Như thế, Ngài là Đấng đã và đang đến và sẽ đến ... Đây là sự khôn ngoan, sự thông sáng chân thật: Ta 

là. Và các ngươi đang ở trong cuộc sống vì Ta. Và tất cả những điều đó, ngay cả những ngôi sao mà 

các ngươi nhìn thấy trên thiên đường, được thực hiện theo sự khôn ngoan của Chúa Cha, được tạo ra 

và thiết lập qua Người Con, bởi nó mà bao gồm tất cả mọi thứ.  

 

Vì Ta là..và luôn là Con đường và sự sống, Sự cứu rỗi của Thiên Chúa, Chân lý duy nhất từ đó mọi sự 

hiểu biết đều tuôn chảy ... 

 

Danh Ta là một với Chúa Cha; Ngay cả khi Ta ở trong Cha, và Cha ở trong Ta ... Ta là - YahuShua - Đức 

Gia-vê… 


