
V7/34 Bánh mì trên Bàn của Thầy và các Kitô Hữu đang chết đói 

 

Từ YahuShua HaMashiach, Chúa Giêsu Kitô, và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta. Ban cho ngày 13 Tháng 

Mười Một, năm 2008 - Lời của Đức Chúa đã phán với Timôthê trong một lớp học Kinh Thánh trực 

tuyến. Và cho tất cả những ai có tai để nghe 

 

Thiên Chúa, là Đấng Cứu Chuộc của các ngươi, đến với tất cả những ai tự gọi mình là kitô hữu, 

những người có tai nhưng sẽ không nghe, những người có đôi mắt nhưng từ chối không nhìn thấy, 

những người không ngừng bức hại những ai được gửi tới cho họ ... 

 

Đây là lương thực của Ta! Nó không đến từ tôi tớ của Ta! Đó là Ta, thậm chí chính Ta, Đấng đã thực 

hiện nó! ... Vậy các ngươi có nên từ chối món ăn đến từ Bàn của Thầy của các ngươi không? ... 

 

Ta nói với các ngươi sự thật, các ngươi đã và đang từ chối nó! Và đó là lý do tại sao các ngươi phải 

chết đói và bị bỏ rơi ... tan hoang... Trống rỗng tâm linh, khát khao. Các ngươi không nhận được hoa 

trái của Thánh Thần Ta, và cũng không phân phát cho thân thể Ta(dân Ta). Tuy nhiên, có số ít người tụ 

tập với Ta, và họ đã được tiếp nhận; Kìa, họ đã siêng năng gieo và cũng bày tỏ điều Ta đã ban cho họ. 

 

Vì vậy, từ các ngươi, Ta đã gỡ Tay Ta ra! Kìa, các ngươi đã được dâng cho Satan, bây giờ đang đi trong 

trái cây của nó, cho đến khi nào các ngươi học để không nói phạm thượng nữa. Ngừng bức hại Ta! Vì 

để bức hại Cơ thể của Ta là bức hại Ta! Bao nhiêu lần các ngươi sẽ đóng đinh Ta? 

 

Ôi những người yêu dấu của Ta, các ngươi đã đi lang thang xa khỏi Ta! ... Nước mắt, nước mắt cay 

đắng ... Hãy ăn năn! Và bỏ hết mọi sự tối tăm nầy trong Danh Ta, và Ta sẽ tiếp nhận các ngươi vào 

chính Ta, nơi mà Ta sẽ ôm các ngươi còn chặt chẽ hơn nữa; và không bao giờ các ngươi sẽ đi lạc ... 

Những người yêu dấu của Ta, Chúng Ta khóc cho các ngươi! Hãy trở lại! Trở lại với Ta, Ta sẽ tiếp nhận 

các ngươi! Nhưng trước hết các ngươi phải tiếp nhận Ta, và những gì mà Ta đã ban tặng cho nhân 

loại, trong mọi sự khiêm tốn.  

 

Hỡi những người yêu dấu, tại sao các ngươi lại quay lưng lại Ta, và bây giờ chiến đấu chống lại Ta ?! 

Ta thấy có ác cảm trong tâm trí của Ta thế nào...? Ta nói cho các ngươi biết sự thật, Ta không thấy 

tình yêu đối với Thiên Chúa trong trái tim của các ngươi chút nào cả! ... Ngay cả bây giờ, các ngươi từ 

chối sự tha thứ của Ta và làm cho sự hy sinh của Ta không có hiệu lực, như các ngươi ngồi đó, trên 

ngai của sự tự hào của các ngươi, mà không có nền tảng bên dưới các ngươi, duy trì bằng các học 

thuyết giả tạo của con người ... Các ngươi đã vấp ngã! 

 

Áo choàng của các ngươi dơ bẩn, nhưng các ngươi vẫn mặc nó cách tự hào; và trong sự kiêu ngạo của 

mình và nói rằng các ngươi đã được cứu rỗi. Tuy nhiên, trong khi các ngươi vu khống và bĩu môi lên 

những tôi tớ của Ta, tìm cách cầm giữ tội lỗi của họ chống lại họ, những tội lỗi mà các ngươi tưởng 

tượng, như thể họ đã phạm tội với các ngươi ... Trái tim các ngươi ở đâu ?! 

 



Các ngươi há chẳng biết Lời của miệng Ta, và điều Ta đã dạy các Tông Đồ của Ta rằng: Các gươi phải 

tha tội cho những kẻ đã phạm tội chống lại các ngươi; nếu không, Cha của Ta ở trên trời cũng không 

tha thứ những tội lỗi của các ngươi "? ... Như vậy các ngươi đã chối bỏ cả Ta và Cha Ta! Các ngươi đã 

loại bỏ Thiên Chúa của vinh quang và Hy Tế cao cả của Người, và tự nhủ rằng, "Nó là đủ cho tôi, 

nhưng đối với họ nó không đủ" ... Những kẻ đạo đức giả! Thế hệ ác độc và lừa đảo! 

 

Vì đó là điều xấu xa hơn ... Để từ chối sự tha thứ của chính các ngươi? Hoặc để giữ tội lỗi của người 

khác chống lại họ, mặc dù họ đã không phạm tội chống lại các ngươi? ... Ta nói cho các ngươi biết sự 

thật, cả hai đều đến từ cái ác, theo bước các ngươi đi. Và đó là lý do tại sao Ta nói, "Cha của Ta ở trên 

trời cũng không tha thứ cho các ngươi ". Vì các ngươi vẫn còn trong tội lỗi của mình; Vâng, các ngươi 

vẫn phải chịu đựng chúng, ngay cả trên vai của các ngươi. 

 

Và hơn nữa, các ngươi đã lấy tội lỗi của người khác và đã cố gắng để đặt chúng lên vai họ một lần 

nữa, để các ngươi có thể coi họ là không xứng đáng và quay lưng đi ... để các ngươi có thể trở lại hiện 

trạng và sống vui vẻ trong sự thiếu hiểu biết của mình, như các ngươi giữ chặt chẽ với tất cả các của 

cải của tội lỗi. 

 

Công trình của các ngươi là xấu xa! Mọi nỗ lực của các ngươi là vô ích! Các ngươi không để tội lỗi trên 

họ, vì họ đã được tha rồi! Tuy nhiên Ta nói với các ngươi, các ngươi chịu đựng cả hai tội lỗi của các 

ngươi và tất cả những người các ngươi đã tìm cách đặt trên người khác, vì mỗi tội lỗi các ngươi gán 

cho người khác được hạch toán cho các ngươi! Hay là các ngươi chưa bao giờ đọc đoạn Kinh Thánh 

này, " Các ngươi phán xét ai thế nào, thì các ngươi cũng sẽ bị đoán xét như vậy; và với biện pháp mà 

các ngươi sử dụng, sẽ được đo lại cho các ngươi "? 

 

Vì Ta đã tha thứ mọi tội lỗi của họ ... Hôm nay, ngày hôm qua, và ngày mai ... Ta cũng không nhớ 

chúng nữa. Một lần nữa Ta nói với các ngươi, các ngươi vẫn còn trong tội lỗi của mình. Và không chỉ 

trong các ngươi mà thôi, nhưng tất cả những gì các ngươi đã gặt cho người khác, thậm chí cả những 

điều các ngươi chịu đựng. Đối với những gì Ta có được, có thể không được thêm trở lại. 

 

Satan đã lừa dối các ngươi, và đối với hắn ta các ngươi háo hức lắng nghe; Kìa, ngay cả bây giờ các 

ngươi đi theo đường lối của hắn. Vì vậy, một lần nữa Ta nói, ăn năn từ tất cả các điều ác này! Trốn 

thoát tất cả sự điên rồ này, để các ngươi thực sự nhận được của Ta! ... 

 

Để các ngươi được xem như xứng đáng để trốn thoát khỏi tất cả những điều này, điều đó sẽ sớm xảy 

ra, và ngay cả bây giờ đã bắt đầu xảy ra ...  

 

Và đứng trước Mặt Con Người, khi Ta đến trong Vương Quốc của Cha Ta… 


