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KínhSợ ThiênChúa là sự khởi đầu của sự khôn ngoan 

 

Từ Chúa, Đức Chúa Trời và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta.Ngày 20 tháng 1 năm 2005 - Lời Chúa phán với 

Timôthê, chotấtcả những ai có tai đểnghe. 

 

Kìa, những phán xét của Đức Chúa Trời sẽ từ trờixuống! Mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao sẽ không 

phát ra ánh sáng! Các nền tảngcủatráiđất sẽ bị rung chuyển, và mọi nơi cao sẽ bị sụpđổ! Vì Chúa đến 

như một tên trộm để lấyđi những người được lựa chọn của Ngài, và những phán xét của Đức Chúa 

Trời như làn sóng sấm sét, sự run rẩy của trời và đất! 

 

Tuy nhiên, đa số người ta nói ... "Giải thích thế nào về sựphán xét của Đức ChúaTrời? Những điều này 

thật đáng sợ quánếucóthật! 

 

Đức Chúa phán như vầy… Nầy,tấtcả sự sáng tạo! Nó không vượt quá sự hiểu biết của con 

ngườiphảikhông? Ai có thểđếm con số các thiên hà trên bầu trời hoặc đếm các ngôi sao của nó? Và 

tình yêu của Chúa Chanhưthếnào?, được hoàn thành qua Người Con? Nó cũng không vượt quá sự 

hiểu biếtphảikhông? Và lý dođến với nhau?Ôi, nhữngđứacon của loài người. Hãy nhìn những công 

trình của Tay Ta, nhìn thấy vớiđôi mắt mới và phục hồi thị lực, để các con có thể nhìn thấy chân lý. 

 

Vì tất cả các công việc của con người ở đây chỉ trong một khoảnh khắc, sau đó nhanh chóng biến mất. 

Còn vật gì còn lại, nó sẽ trở thành nhiênliệucho lửa trong ngày củacơngiận của Đức Chúa phảikhông? 

Và sự hiểu biết về con người, không phải là sự ngu xuẩn trong mắt Ta, không làgì trước ánh sáng của 

sự vinh hiển Ta ... Vậy, hãy kính sợ Gia-vê Ðức Chúa Trời củacác ngươi, và chấp nhận sự thật về Ta là 

ai! Vì sự kính sợ Đức ChúaTrời là khởi đầu của sự khôn ngoan, và sự hiểu biết của Ðấng Thánh là sự 

thông sáng. Vì chỉ có một mình Ta làThiên Chúa. 

 

Con cái của loài người, hãy nghe chokỹ Lời từmiệng Ta và lắng nghe Lời nói của Ta: Nếu các công việc 

hùng mạnh của Đức Chúa Trời được chia thành những dụ ngôn đơn sơ, và Lời của quyền năng Ta chỉ 

được tính như là các hình thái của lời nói hoặc những phép ẩn dụ cần giải thích, sau đó cácngươi bị 

tiêu thụ mãi mãi bằng cách nói chuyện và nhầm lẫn ... Cácngươi chắc chắn đã từ chối Ta! Cácngươi đã 

bỏ đi Lời của Ta như là cổ vật, như một tập hợp các truyện ngụ ngôntừ một quá khứ đã bịlãngquên! 

Và trong số các nhà thờ của loài người, Lời của Ta là hư hỏng, nó bị bópméo vàbị lạm dụng, bởi những 

người đặt mình lên như một thẩm quyền! 

 

Nhưng Ta nói cùng các ngươi, những gì là dụ ngôn vẫn là một dụ ngôn; và cho đó là một hình ảnh của 

lời nói được hiểu bởi những người đã nhận được tình yêu của Chân lý, và cho đó là một cuộc tấn công 

vào trái tim của tất cả mọi người! Vì Ta không thay đổi! 

 



Kìa, Lời của Ta là sự thật! ... Và những gì cần sự hiểu biết sẽ được ban cho những người có trái tim 

nhân hậu và tinh thần khiêm nhường. Đối với những ai yêu mến Ta, vâng giữ các Lệnh của Ta, và 

những người nhớ các ngày Sa-bát của Ta, tôn vinhTa và sẽ biết sự khôn ngoan ... Vì vậy, hãy cân nhắc 

những điều này một cách cẩn thận ... 

 

Vì Ta đã chuẩn bị nơi dành cho những ai tìm kiếm Ta, vì những kẻ biết Ta như Ta thật sự là, nơi dành 

cho tất cả những người được chấp nhận trong Người yêudấu, trong đó ThầnKhí Ta đang sống ... 

Vương Quốc không có kết thúc. 

 

Vì vậy, hỡi dâncư trên đất, hãy nghe Lời củaĐức Chúa, vì ngày của Đức Chúa đã đến gần rồi ... Nầy, Ta 

sẽ khuấy rối dân chúng, và tỏ bày các việc lạ lùng trên các từng trời, trên trời vàdưới đất! Sẽ có máu, 

lửa và trụ cột của khói, và các nền móngcủa thế gian sẽ bị rung chuyển! Vì Ta sẽ tỏ ra sự vinh hiển của 

Ta.Kìa mọi con mắt sẽ nhìnthấy, thì hết thảy dân cư trên đất sẽ biết Ta là THIÊN CHÚA! Vì trong các 

ngày của tôi tớ Ta, Môi-sen, khi Ta giơ Tay ra chống lại Ai-Cập, có nhiều phép lạ vĩđại, thì trong ngày 

vĩđạivàkhủngkhiếp của Đức Chúacũngvậy! 

 

Tuy nhiên, hãy hiểu điều này, thế hệ kiêu ngạo nhất, Sự phán xét của Tatrên Ai-Cập chỉ là một giọt 

mưa, một tiếng sấm sét duy nhất, so với cái mà Ta đã chuẩn bị cho thế hệ ngủmênày! ... Vì thế, tỉnh 

giấc, tất cả các ngươi ngủ, giấc ngủ của các ngươi đã kết thúc! Hãy tỉnh thức, và chuẩn bị để gặp 

ThiênChúa của các ngươi! Hãy ăn năn, và quay lại từ con đường rộng mà các ngươi đã chọn! Hãy ra 

đi! Bây giờ là thời gian! Hãy hạ mình xuống dưới chân Đấng Thánh của Do Thái, và nắm lấy Sự Cứu Độ 

của Đức Chúa Trời! 

 

Đối với Ta, và các ngươi đang ở trong sự sống vì Ta. Chỉ một mình Tacác ngươisẽ nhận được sự sống 

đời đời ... Ta là Đấng Cứu Độ! ... Ta là Đấng tiên tri, Đấng Tạo hoá của Trời và Đất! ... Người mà mọi sự 

đều được biết đến, ngay từ đầu! , Tên của nó được viết bằng đá muôn thuở ... Thiên Chúa Cha 

HằngHữu. 


