
V7/6 Ơn cứu rỗi được ban cho và phải được đón nhận ...  

Một khi nhận được ... nó sẽ thuộc về người nhận tới muôn đời. 

 

Từ YahuShua HaMashiach, ngày 19 tháng 6 năm 2007 - Đấng Được Gọi là Chúa Giêsu Kitô, Chúa của 

chúng ta và là Đấng Cứu Rỗi - Lời Chúa Phán với Timôthê, Đối với Tất cả Ai có tai để nghe 

 

Câu hỏi của Timothy, cho một người anh em trong Chúa Kitô ... Chúa ơi, liệu sự cứu rỗi của chúng ta 

có thể bị đánh mất? Và. 

 

Chúa phán như vầy... Timôthê, hãy viết như Ta đã nói, và nghe những Lời của Ta và dâng cho Ta vinh 

quang. Vì trong Lời của Ta là vinh quang, ngay cả sự thật, mà không ai có thể thay đổi. Vì nếu có ai đó 

cố gắng thay đổi điều mà Ta đã nói cho vinh quang của chính mình, hay phục vụ cho kẻ ác, thì Ta sẽ 

tiêu diệt kẻ đó ... Đức Chúa phán vậy. 

 

Vì vậy, con đã đến trước Mặt Ta, yêu cầu thay mặt cho anh em, mặc dù người ấy yêu cầu con kiểm tra 

con, giữ con chống lại niềm tin của mình và theo học thuyết đó, mà ông ta đã chấp nhận. Tuy nhiên, 

Ta sẽ nói cho con vì yêu cầu của con, và cho sự đào tạo của ông bạn, đã gọi là bạn bè và anh trai. Vì 

anh ấy cũng là con trai Ta, mặc dù anh ấy vẫn chưa tin rằng con là người được Ta chọn như vậy. 

 

Và vì lý do này, Ta đã sai con viết ra lời nói của Ta, vì vậy để chắc chắn anh ta có thể hiểu và hiểu 

được, thì sự cứu rỗi đã đạt được,và được đảm bảo. Vì lợi ích mà con đã nhận được, đó là nhờ ân sủng 

... Món quà của Chúa Cha, được chuộc bởi Máu của Người Con. 

 

Vì thế, liên quan đến tất cả những gì Chúa Cha đã ban cho Ta, Ta sẽ không mất đi một ai ... Vì những 

kẻ đến cùng Ta đã được Cha lôi kéo đến cùng Ta, và sẽ không bị ném ra khỏi Ta. 

 

Tuy nhiên, có những người trong số các con, những người nói rằng nó được viết bởi các tiên tri, rằng 

khi những người công chính quay lưng lại từ sự công chính của họ, phạm tội và làm điều xấu xa, điều 

này sẽ làm Chúa Cha không nhớ lại các việc làm công chính của nó; và vì tội lỗi nó phạm, chắc chắn nó 

sẽ phải chết. 

 

Lời nói này là đúng và đã được tiên tri của Đức Chúa Trời đã nói từ trước, theo  Giao ước Cũ, và thực 

sự cần phải làm cho nhập vào trong tim. Tuy nhiên, những học giả và những người không hiểu hãy 

biết điều này, các ngươi thiếu đức tin và không biết Thiên Chúa của các ngươi, cũng không biết giao 

ước đó được viết bằng Máu của riêng Ta, mà đã trở thành Giao ước mới và vĩnh hằng ... Vì Ta đã chết.  

Nầy, Ta sống lại và sống đời đời! A-men ... Và như Ta sống đời đời, thì người công chính cũng sẽ sống. 

 

Thậm chí nếu anh ta quay lại và vấp ngã, sự cứu rỗi của anh ta sẽ không mất đi... Vì anh ta có một 

Người bênh vực với Người Cha, Một người đứng ở chỗ của anh ta, đã trả giá đầy đủ cho sự vi phạm 

của anh ta ... Này, tội lỗi của anh ấy không còn được nhớ nữa, và sẽ rơi vào quên lãng.  

 



Tuy nhiên, nhiều người tự gọi mình bằng chính Danh của Ta, thì hãy khóc lớn tiếng, và nói rằng: Nầy, 

nếu một người quay lưng lại với Ðức Chúa mà phạm tội, thì người nầy cũng mất sự cứu rỗi của mình, 

và sẽ chịu hình khổ trong lửa hỏa ngục. Một lần nữa, Ta nói với các ngươi, các ngươi không biết Ta và 

Cha của Ta, Đấng ở trên trời! Vì nếu các ngươi biết Ngài, và đã thực sự chấp nhận Ta và Lời của Ta, thì 

Ta sẽ sống trong các ngươi. Và nếu Ta thực sự sống trong các ngươi, các ngươi sẽ hiểu được lòng 

thương xót của Đức Chúa Trời, điều đó còn tồn tại mãi mãi ... Vì Ta là Đấng giàu Lòng Thương Xót, là 

Đấng mãi mãi, cầu thay cho các con, thậm chí là một Thầy Cả Thượng Phẩm vĩnh viễn theo lệnh của 

Melchizedek. 

 

Thế thì, thế hệ kiêu ngạo, tự gọi mình bằng Danh của riêng Ta, các ngươi rất sai lầm. Vì một chân lý 

duy nhất đó là Nước Trời được xây dựng và được dựng nên đời đời! ... Sự Cứu Rỗi đã nhận được 

trong Ta là mãi mãi, như Ta là mãi mãi và không thay đổi! Vì Ta đã nói với các ngươi rồi, đây là sợi dây 

không thể bị cắt đứt, bởi vì nó được làm bằng sợi tốt nhất và bằng thép mạnh nhất, nếu không thì cái 

chết sẽ thắng. Không thể bị quăng vào địa ngục, để phải chịu đựng ngày và đêm không có kết thúc. Lời 

dạy này là giả dối và huyền thoại, được mượn từ kẻ lừa dối, kẻ được xây dựng trên nền tảng của tà 

giáo. 

 

Hỡi những đứa con của con Người, các ngươi không biết Kinh Thánh nói điều gì sao?. ... Bất cứ ai tin 

vào Chúa Con vẫn sống mãi; và bất cứ ai không ở trong Người Con sẽ chết và không thấy sự sống? 

Làm sao người ta nói rằng, dù cho người ta tin hay không tin, thì đều có sự sống đời đời? Lời dạy này 

trong số các nhà thờ, được gọi là giáo hội mẹ, và cha của cô là tên ác quỷ, mà cô liên tục mô phỏng, 

tìm kiếm vinh quang của chính mình, mà cô tuyên bố rằng cô đã nhận được từ Ta ... Cô sẽ bị cắt thành 

từng mảnh! Và chỉ có những người mà Ta nhìn thấy của chính Ta, gắn chặt vào trái tim của họ, bất 

chấp lỗi lầm của họ, sẽ thoát khỏi cơn thịnh nộ của Ta khi nó đến! ... Này, ngày đó đã đến gần! 

 

Vâng, Ngày đó đang đến, và nó đã có mặt ở đây, khi thế giới này bị phán xét; thật vậy, nó đã đến và 

chưa đến. Tuy nhiên, có những người trong các ngươi, những người mà Ta biết và yêu thương, những 

người nói rằng họ yêu mến Ta, nhưng không tuân theo Tiếng Nói của Ta, cũng sẽ không lắng nghe. Vì 

họ tuân giữ chặt chẽ các giáo lý và truyền thống của loài người, thậm chí những ngày lễ nghỉ của họ là 

điều bất công trong mắt Ta, lấy những gì thánh khiết và làm cho nó mất đi sự linh thiêng, ngay cả khi 

một cô gái điếm đang đánh mất hướng đi của mình giữa nhiều người yêu. 

 

Vậy hãy xem ngày! ... Tất cả những kẻ đến với Ta một cách chân thật, được hoàn toàn chuyển đổi 

trong trái tim của họ, là người cũng vâng theo tiếng Ta và giữ các điều răn của Ta, sẽ được cất đi ... 

Nầy, họ sẽ ra khỏi nơi này! 

 

Và cho phần còn lại... Mặc dù họ đã kêu gọi Danh của Ta với tất cả các lời cầu xin, thậm chí đều vô 

ích, chúng sẽ bị bỏ lại. Vì chúng không thực sự đổi thay trong trái tim của chúng, chúng sẽ không lắng 

nghe tiếng của Ta và không chú ý đến các Điều răn của Ta; vì chúng làm nhục Ta và làm ô Danh Ta 

trong mọi đường lối của chúng ... Vâng, những kẻ nầy gọi bằng chính Danh Ta, sẽ bị bỏ lại ở giữa đất 

trong ngày đó. Vì đó là ngày sàng lọc, ngày rơi nước mắt, ngày đau buồn và khóc lóc cay đắng. 

 



Ta hỏi các ngươi, những người mất đi sự cứu rỗi của họ? Liệu họ có thật sự đã nhận được sự cứu rỗi 

chưa? Ta có sống trong họ không? ... Vì tất cả những ai thực sự nhận biết Ta, và Ta sống trong họ; và 

nếu Ta ở trong họ, thì những kẻ ấy sẽ không quay lưng lại với Ta. Vì một người sống trong tình yêu của 

Ta, họ sẽ không bao giờ rời khỏi nó; vì họ đã nếm thử ân tứ thần linh và đã ngắm nhìn vinh quang của 

Ta. Họ sẽ không quay lưng lại, nhưng an toàn ở bên Tay Phải của Ta ... Đây là chiên của Ta, sự thuần 

hóa của đàn chiên của Ta. Họ kêu la và Ta nghe tiếng họ, như Ta đã kêu gọi họ và họ đã lắng nghe. Tất 

cả những con chiên của Ta đều nghe tiếng Ta và biết âm thanh của tiếng Ta, và theo Ta để Ta dẫn dắt 

họ. 

 

Vẫn còn có nhiều người trong đàn chiên này vẫn còn trong hoang dã, cũng đã được Cha của Ta ban 

cho Ta ... Ta cũng phải mang chúng về ... Nầy, chúng nó sẽ được thử nghiệm và tinh luyện bằng lửa 

thành đá trắng tinh khiết, mà mọi người sẽ được ban cho những cái tên mới . 

 

Họ sẽ đến cùng Ta bởi cơn hoạn nạn lớn lao, và sẽ được trắng trong Máu của Ta, và làm cho vinh 

Danh Ta vinh hiển, thậm chí Danh Cha là Ðấng ở trên trời, là Danh chúng Ta chia sẻ. Và tất cả họ sẽ trở 

thành một bầy chiên, với một Chủ chiên ... Nầy, Ta sẽ là Ðức Chúa Trời của họ và họ sẽ làm dân Ta mãi 

mãi, Đức Chúa công Minh phán như vậy. 

 

Ơn cứu rỗi đã đến và sẽ chẳng bao giờ rời khỏi dân của Ta, vì những gì đã làm cho hư hỏng được làm 

mới lại trong Ta, và sẽ sớm được sửa lại về những điều không thể có tham nhũng nữa. Vì tất cả những 

ai đến với Ta đều được cứu, đã được cứu rồi. Và tất cả những ai nói rằng họ biết Ta, và sau đó quay 

đi, không bao giờ thực sự biết Ta; cũng không thực sự đến với Ta, đã nói vô ích. 

 

Bởi vì một người bị đánh giá là trái tim, mà Ta biết, vì không có gì bị giấu trước mặt Ta ... Ta đã tạo ra 

các ngươi và Ta biết các ngươi, luôn luôn biết các ngươi; Ngay cả những người vẫn sẽ đến với Ta, Ta 

thấy và biết ... Vì Ta thấy các ngươi như các ngươi là, và sẽ là, ở cùng với Ta, nơi Ta đang ở. 

 

Vì vậy, sự cứu rỗi không thể bị mất, một khi đã ban cho, vì nó chỉ được trao cho những ai sẽ nhận 

được. Chỉ nhờ sức mạnh Thần Linh của riêng Ta, mới có thể nhận biết Ta như Ta là, tin tưởng rằng quả 

thật, Ta Là Ai, gọi Ta là Thiên Chúa. Đối với những người được viết trong Sách của Ta, mà Ta nắm giữ 

trong tay phải của Ta, đã được viết ra từ nơi nền tảng của thế giới, mà Ta cũng bị giết. Không có thời 

gian nào Ta đã không bị giết, chết và đã sống lại ... Ta là, và Sự Sống là nhờ có Ta. 

 

Vì vậy, sau khi đã chuộc tội cho nhân loại bởi Máu của Ta là sâu rộng, thậm chí trên tất cả các ranh 

giới ... Sự sống và cái chết, thời gian và không gian. Vì những kẻ đến trước Ta đã có sau Ta, và biết 

Chúa Cha, biết Ngài biết và nhìn thấy trước xa thời gian Ta ngự đến, đã ăn năn trước mặt Chúa Cha 

trong Danh Ngài, cũng là Danh Ta, là Danh mà Cha đã ban cho Ta ... Immanuel.(Thiên Chúa ở cùng 

chúng ta) 

 

Vì thế, hãy hiểu vinh quang và sức mạnh của thập tự giá, qua đó Ta đã rảy Máu ra cho mọi dân tộc, 

mọi dân nước, và cho tất cả mọi người ... Chỉ có một sự khước từ hoàn toàn của chân lý này, là vì sự 

thù ghét Danh Ta, giữ họ khỏi sự cứu rỗi và sự sống; trong đó Ta ban cho họ những dòng nước sống 



trộn lẫn với Máu của Ta, được đổ ra từ phía Ta, trong đó tất cả đều phải uống, thậm chí là ăn Thịt của 

Ta để được có sự sống, sự sống không bao giờ kết thúc. 

 

Và ngày đó đã đến, và đã có mặt ở đây, khi tất cả mọi người sẽ nhận biết được Thiên Chúa và quyền 

năng của Đấng Mế-si-a, khi mọi người ngồi trước Ngai của Ta ... Một số bên Tay Phải của Ta và một 

bên Tay Trái Ta. Mặc dù vậy, amen. Hãy làm điều đó và xảy ra, ngay cả theo cách nó đã được viết ra ... 

Ngay cả Tay của chính Ta cũng sẽ được trọn vẹn. 

 

Hãy đến cùng Ta, để được yêu. Quy tụ xung quanh, để Ta chữa lành và thánh hóa các con ... Sự cứu 

rỗi của các con được đảm bảo! Đối với tất cả những ai tìm kiếm Thiên Nhan của Ta, và vâng phục tiếng 

nói của Ta, sẽ ở trong tình yêu của Ta và không bao giờ rời khỏi ... Hạnh phúc vĩnh cửu… 


