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Ngày 20 tháng 3 năm 2007 - Từ Chúa, Đức Chúa Trời và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta 
Lời Chúa nói với Timôthê, cho những ai có tai để nghe 
 
Đức Chúa Trời phán như vầy…  
Con cái Ta, hãy giữ Lễ Vượt Qua; giữ nó theo Giao Ước Mới, trong đức tin và tình yêu. Vứt bỏ những 
điều hư ảo này của con người, những giáo điều sai lầm, được xây dựng trên những điều không đáng 
kính trong mắt Ta... Hỡi những người yêu dấu, hãy nâng đỡ chính các ngươi và dâng cho Ta sự ngợi 
khen hoàn hảo, sự thờ phượng trong Đấng Mết-si-a; Ngài là Lễ Vượt Qua của các ngươi! Có Ngài, 
Đấng được gọi là Chúa Jêsus và Đấng Kitô, là Lễ Vượt Qua! YahuShua là Danh của Ngài!  
 
Con cái Ta, hãy dừng bước theo thế giới và những giáo điều sai lầm của con người. Trở lại tình yêu 
đầu tiên của các ngươi, và hãy nhớ. Vì Ngài là Chiên Con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất đi những tội 
lỗi của thế gian. 
 
Tuy nhiên, những người tự gọi mình là kitô hữu làm Ta xấu hổ. Nầy, các ngươi làm ô uế vinh quang 
của sự hy sinh của Đấng Mết-si-a với những truyền thống bẩn thỉu và làm dơ dáy sự sống lại của Ngài 
bằng các thực hành tà giáo, như các ngươi bỏ qua những gì Ta đã đặt ra để các ngươi phải giữ; các 
ngươi sẽ không nghiêng tai ... Các nhà thờ của con người, các ngươi không biết rằng trong bảy (Ngày 
Thánh) này là sự khôn ngoan và hiểu biết, chính tâm của Đức Chúa Trời ?! Tuy nhiên, các ngươi chọn 
những điểm sai lầm trên đỉnh cao của tà thần, bao gồm mọi học thuyết tham nhũng và truyền thống 
ngoại giáo! Vì các ngươi là một thế hệ hư hỏng và thông dâm nhất!  
 
Như vậy Đấng Mết-si-a, Đấng Thánh của do Thái phán ... Ta nói cùng các ngươi, sự thật, thì giờ đã đến 
và đã có mặt ở đây, khi Ta đi qua và gặt, và nhiều người sẽ bị bỏ lại, nước mắt cay đắng. 
 
Vì vậy, hãy chuẩn bị và sẵn sàng, vì mặt trời đang ở trên thế hệ của loài người; kìa, sự phán xét của 
Ðức Chúa Trời sẽ đến. Ngày cuối cùng sẽ đến, sẽ đem lại sự khởi đầu mới. 
 
Những con cái yêu dấu, Ta không thuộc về thế giới này, nhưng các ngươi thuộc về thế giới này. Chỉ có 
những người yêu mến Ta, và chấp nhận Ta như Ta thật sự là.., được tách ra; vì Ta sống trong họ, và họ 
theo Ta. 
 
Các ngươi tuyên bố Ta sống trong các ngươi, nhưng không một người trong các ngươi nghe theo tiếng 
của Ta! 
 
Thật vậy, các ngươi bỏ qua ví dụ của Ta và từ chối đi theo những cách của Ta. Vì nếu Ta thực sự sống 
trong các ngươi, thì các ngươi sẽ làm như Ta đã làm ... Con cái yêu dấu, theo Ta! Hãy giữ Lễ Vượt Qua, 
hãy nhớ tất cả các ngày Sabbát của Ta, và đi khỏi con đường tham nhũng mà các ngươi đã chọn! Hủy 
bỏ tấm màn này vẫn còn trên đầu của mình, và đi ra khỏi nhà thờ của loài người! Chỉ khi đó các ngươi 
sẽ bắt đầu nhìn thấy đôi mắt mới và khôi phục thị gi ác. 
 
Vì những ngày Thánh là một phép lành, và một sự nếm trước những điều sẽ đến; Một dấu hiệu giữa 
Ta và các ngươi, để các ngươi có thể biết Ta là Chúa đã thánh hóa các ngươi ... 
 
Và đây là bốn điều đã được hoàn thành ... Sự cứu rỗi được bảo đảm, tội lỗi và cái chết đã qua đi, 
Thánh Thần ban cho ... Ba Ngôi đang nhanh chóng đến ... Tội lỗi bị tiêu diệt, sự dữ, Ngai của Ta ngồi 



phán xét ... Một ngày mới, thậm chí một ngàn năm ... Và một mùa ngắn, Hoàn thiện ... Một ngày vĩnh 
cửu trong Thiên Chúa! Amen, và Amen. 


