
V7/67 Lời của Ta đã được ban ra, nhưng ai đã nắm lấy nó…  

Ai đã bịt tai để khỏi phải nghe thấy? Đức Chúa phán! 

 

Từ Chúa, Đức Chúa Trời và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, ban cho ngày 18 tháng 4 năm 2010 

Lời Chúa phán với Timôthê, cho những ai có tai để nghe 

 

Như Đức Chúa đã phán... Nếu các ngươi nắm lấy Kinh Thánh, nhưng lại chối bỏ những Thông Điệp 

này, các ngươi từ chối Lời của Chúa; và nếu các ngươi nắm lấy Thông Điệp của Ta, nhưng lại từ chối 

Kinh Thánh, các ngươi từ chối Lời của Chúa ... Vì Ta là Tác giả và là người kết thúc của nó. 

 

Đây không phải là điều luôn luôn xảy ra, thậm chí đối với mọi vị tiên tri mà Ta đã sai đi? ... Ngay cả đối 

với YahuShua, Người được gọi là Chúa Giêsu và Đấng Kitô, Đấng đã và là Tiên tri và Đấng Cứu Chuộc, 

là Mashiach?  

 

Đối với những người mà các tiên tri đã được gửi, thực sự có một hình thức của sự sùng đạo, nhưng đã 

phủ nhận sức mạnh của nó, nói trong mỗi người, trong họ, "Chúng tôi tin Torah, nhưng chúng tôi sẽ 

từ chối những điều này được gửi cho chúng tôi. Đúng vậy, chúng ta sẽ ném đá chúng bằng lời nói và 

bằng hành động, và cởi dây ràng buộc của họ khỏi chúng tôi." 

 

Mặc dù chính Ta, Đấng đã sai các tiên tri đến cho họ, Đấng Mết-si-a được gọi là Đấng Kitô. Và không 

phải là Lời của Đức Chúa Trời qua các tiên tri của Ngài, tức là những Lời của Đấng Mết-si-a và các Tông 

Đồ của Ngài, thêm vào Kinh thánh? ... Vì Ta không thay đổi. 

 

Thật vậy, không có gì mới mẻ dưới ánh mặt trời ... Vì dân của Ta đã từ chối Ta trong mọi thời qua, với 

một cánh tay cứng và kéo dài ra cổ, trán họ cứng lại và lòng họ chùn bước, cho đến ngày nay... 

 

Vì hết thảy những kẻ ở trong hội thánh của loài người đều rất nổi loạn, một dân gian vô đạo đức; và 

tất cả những người mộ đạo của Do Thái vẫn còn mù quáng, một dân cứng đầu và có tinh thần kiêu 

căng nhất... 

 

Những ngôi nhà đầy những người dẫn đường mù quáng, nói chuyện với người điếc, cố gắng dạy dỗ 

những tuồng câm của con người ... Đức Chúa phán. 


