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Ngày 3 tháng 7 năm 2005 - Từ Chúa, Đức Chúa Trời và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta 

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

 

Đức Chúa phán như vầy, cho tấtcảcác dân trên đất ... Trong Tay hữu Ta là quyền cứu rỗi; và bêntráilà 

sự phán xét, mà Ta sắp đổ ra. Vì Ta là Gia-vê Ðức Chúa Trời củacác ngươi, là Ðức Chúa Trời duy nhất, 

Ðức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Ðức Chúa Trời của Y-saác, và của Gia-cốp có tên là Israen. Và đây, Ta đã 

gửi Con yêudấucủa Ta Đến Thế Giới, và Ngôi Lời đã trở thành xác phàm ... YahuShua, Immanu El. 

Một lần nữa, Ta gửi Đấng Thánh cho cácngươi. Do đó, nghiêng tai và lắng nghe, để cácngươi có thể 

nhận được sự hiểu biết thực sự. Vì nó đãcó lần đầu tiên, vì vậy nó sẽ là lầncuối cùng, vì Ta không thay 

đổi. 

 

Kìa, trước Ðấng Mếs-si-a, Ta đã sai GioanTẩyGiả, tiếng kêu trong đồng vắng. Trong tay của Gioan, Ta 

đã đặt chiếc kèn, và ông ta đã dọn con đường chuẩn bị cho Đấng đến sau ông ta, bởi người mà tất cả 

đều phải được cứu. Gioan thực sự làmphéprửa bằng nước và với Lời đã ban cho Ông ... 

 

Và bây giờ, Ta đang gửi 144.000 người theo tinh thần của Gioan và trong quyền năng của Êlizá, để làm 

phép rửa bằng Lời của Đức Chúa Trời và lửa! Vì Ta đã đặt những Lời Ta trong miệng họ, và cáikèn 

vững chắc trong tay họ! Vì Con Người đã trở lại để tập họp lại bầychiêncủa Ngài, và cũng sẽ đến trong 

Quyền Phép và Vinh Hiển lớn lao! Vì vậy, hãytin tưởng nhữngngườimà Ta gửi đi, vì họ là những chứng 

nhân của Ta; họ nghe tiếng Ta và chuẩn bị trước con đường cho Ta. 

 

Vì điều này, con cái của Ta thực sự là tiếng kèncủasự kết thúc củathời đại này. Vì nhữngphán xét 

củaTa sẽ từ trời xuống, trên mọi Chi Phái, Mọi Lưỡi, và mọidân tộc. Hình phạt của Ta sẽ mưa xuống 

đất và phá vỡ niềm tự hào của con người ... 

 

Nầy, Ta sẽ cấtđi hết mọi người khỏi chỗ của họ! Vì cơn giận dữ của Ta sẽ khiến dân chúng ra, các 

Thành sẽ bị hủy hoại, và nhà cửa sẽ bị hoang tàn! Vì đất sẽ trở nên một nơi hoang vu rộng lớn! Tuy 

nhiên, sẽcó nơitrúẩn từ cơn bão này; Một lối thoát đã được cung cấp! ... 

 

Ngài được gọi là Chúa Giêsu và là Đấng Kitô, là ThiênChúa; YahuShua HaMashiach là Tên của Ngài! ... 

Kêucầu Ngài! Đừng có đợi! Hãy kêu cầu Danh Ngài, trong sự thành thật và lẽ thật, và chắc chắn 

cácngươi sẽ được giải cứu! ... Đức Chúa phán vậy. 


