
V2/1 Thiên Chúa Trời nói Về Lễ Phục Sinh 
 
Từ Chúa, Thiên Chúa và Đấng cứu Rỗi của chúng ta, ban cho ngày 14 tháng 3 năm 2005 
Lời Chúa phán với Timôthê, Cho những ai có tai để nghe 
 
Đức Chúa nói, với đầy tớ của Ngài như vậy... Ti-mô-thê, hãy tôn trọng cha mẹ theo các điều răn của 
Ta, vì điều đó làm đẹp lòng Chúa. Tuy nhiên, trong các truyền thống ngoại đạo của Phục Sinh, đừng 
tham gia; đừng tôn trọng những điều răn của con người. Vì như Ta đã truyền cho ngươi về ngày lễ 
tháng mười hai, hãy làm như ngày lễ này gọi là Lễ Phục Sinh, vì chúng là như nhau trong Mắt của Ta. 
 
Hỡi con, hãy yêu mến Chúa là Ðức Chúa Trời các ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết sức; và vâng, 
cũng yêu gia đình của các ngươi ... Hãy để ánh sáng của Ta tỏa sáng trong mắt các ngươi, và nắm lấy 
những người mà các ngươi không đồng ý trong trái tim của mình, mặc dù Ta đã gọi các ngươi là riêng 
biệt; và trong thời gian chúng sẽ đến để xem, vì ánh sáng của Ta bây giờ tỏa sáng trong các ngươi .  
 
Không lo lắng, và cũng không phán xét họ. Thay vì vậy dẫn dắt gia đình của các ngươi vào sự công 
chính, và giáo dục con cái của các ngươi theo những cách của Ta. Và nếu được hỏi lý do tại sao các 
ngươi nổi bật, hãy trả lời bằng tình yêu, giải thích với họ rằng các ngươi và gia đình các ngươi đã chọn 
để phục vụ Thiên Chúa một cách trong sạch và trong sự thật, và không cử hành những điều thế gian 
hoặc những điều bắt nguồn sâu xa trong nền tảng tà giáo, mỗi ngày hãy phấn đấu làm vừa lòng Đức 
Chúa Trời, yêu mến người lân cận và vui mừng trong Cứu Chúa của các ngươi, YahuShua HaMashiach, 
Đấng được gọi là Đấng Kitô và Chúa Giêsu ... Vì vậy, bình an cho bây giờ, Timôthê và sự kiên nhẫn; 
những người có tai để nghe sẽ sớm đưa ra và lắng nghe. 
 
Do đó, chưa phục vụ thức ăn cho người lớn cho trẻ sơ sinh, vì các con trẻ sẽ không ăn nó, cũng không 
thể tiêu hóa nó ... 
 
Vì nó phải được cho từ từ trong những phần nhỏ, , và làm mềm bằng nước, trước khi nó có thể được 
chấp nhận đầy đủ ... Tin tưởng vào Ta, và tin cậy theo những cách của Ta, Đức Chúa phán. 


