
V2/29 Hãy để Thiên Chúa hướng dẫn, các ngươi chỉ cần làm theo ...  

Hãy buông bỏ niềm tự hào của các ngươi 

 

Từ Chúa, Đức Chúa Trời và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, ban cho ngày 16 tháng 8 năm 2005 

Lời Chúa nói với Timôthê, cho một người anh em trong Đấng Kitô, và cho tất cả những ai có tai để 

nghe 

 

Đức Chúa phán như vầy… Con ơi, con đã bị dẫn dắt sai lạc, và chính các con đã làm sai những điều đã 

bị dẫn dắt, vì Ti-mô-thê là tiên tri của Ta, và làm tất cả những gì Ta yêu cầu. Tất cả những gì ông viết là 

những Lời của Ta, không phải của ông ấy ... Ông ấy chỉ tuân theo điều được ban cho ông, qua miệng 

của Đức Chúa, và ban cho ông qua Đức Chúa Thánh Thần. Con đã nhận lấy Lời của Ta, và trở thành 

người được cảnh báo rằng Timothy không là như vậy. Hãy cẩn thận, Ta nói cho con biết ... Con nói 

những lời của Ta trong bối cảnh, và không hiểu ý nghĩa của nó. Con đã ném chúng vào bạn bè của con, 

mà  con gọi là bạn yêu quý, như một hòn đá ... Con nói trong sự thiếu hiểu biết. 

 

Kìa, trong những ngày sau hết, Ta đã tuôn đổ Thần Khí của Ta ... 

 

Trong những ngày cuối cùng này, Con trai và con gái của Ta 

Sẽ mơ những giấc mơ, nhìn thấy thị kiến và nói tiên tri ... 

 

Chỉ có những người tiếp nhận Thần Khí của Ta mới làm được những điều này ... 

 

Chỉ có những người chấp nhận Thánh Thần mới có thể làm được. 

 

Đây là phép Rửa, mà trong đó Timôthê đã chịu phép Rửa... Không phải nước thường, mà là Nước của 

Sự sống, tức là trong Đức Giêsu Kitô. Bí Tích bằng Nước là không có gì, và là trần tục. Hãy để chính 

mình chịu phép Rửa bằng chính Thần Khí, sẽ dẫn đến sự sống vĩnh cửu. Không có gì trên trái đất có 

thể được nhập vào Vương Quốc của Ta (Nước Trời). 

 

Một lần nữa, con đã sử dụng những Lời của Ta, được các tiên tri thời cựu ước của Ta đã nói, chống lại 

tiên tri hôm nay của Ta... Con thiếu sự hiểu biết. Tiên tri nào là của Gia-vê, Ðức Chúa Trời ngươi? 

Trong đó Ngài không hài lòng? Ðức Chúa Trời sẽ đến để chống lại các tiên tri của Ngài, những người 

nói những lời của riêng họ về Đấng Tối Cao? ... Chắc chắn không. Ta không đứng lên để chống lại Ta. 

Những vị tiên tri này, mà con tham khảo, là những kẻ dối trá và những vị thần khác, và những người 

vô ích bắt chước làm theo lời thật của Đức Chúa Trời cho các thiết bị của chính họ. Timôthê không 

phải như những người này ... Ông đã được Ta chọn; ông ta đã không tự chọn điều này. Ông đã yêu 

cầu không có sự nổi tiếng, tiền bạc hay sự cân nhắc. Giờ đây, ông chỉ là sứ giả và là con tàu của Ta, tôi 

tớ của Ta. Ông đã được Ta ban những ân sủng thuộc lĩnh vực tâm linh vì sự chấp nhận Chúa Kitô cho 

sự cứu rỗi toàn diện của ông. 

 



Đối với mỗi người hoán cải, những người chấp nhận sự hy sinh của Chúa Con, Đối với họ, Thánh Thần 

sẽ được ban cho ... Điều này không bình đẳng... 

 

Hãy để mỗi người được ban cho, tùy theo đức tin của họ, và chấp nhận trong trái tim của họ. Tình yêu 

và sự tha thứ của Ta là bình đẳng ... 

 

Đó là sự chấp nhận của con người, của món quà đó, mà vẫn không đồng đều. 

 

Đừng cảm thấy bị đánh giá bởi anh chị em của con ... Ông đã không phán xét con. Chính Ta là người sẽ 

phán xét tất cả. Ông chỉ vâng giữ những lời Ta, song ông đã đoán xét bằng những gì ông đã làm. Con 

có phán xét Đức Chúa Trời và sửa chữa đường lối của Ngài không? ... Ta là Đấng đã sửa chữa và kỷ 

luật những người Ta yêu. 

 

Ta đã gọi Timôthê là môn đệ, tiên tri và sứ đồ của Ta. Ông ấy là một đứa trẻ, ngay sau đó ông ta sẽ trở 

thành một người trưởng thành. Vì vậy, sau đó, ông đã không nhận được những gì đã không được ban 

ra trong hai ngàn năm, bởi vì ông đã không đạt đến điểm mà trong đó đức tin của ông có thể duy trì 

những gì được cho vì mục đích của Ta. Bây giờ, ông chỉ nghe Ta và viết theo lệnh của Ta. 

 

Không ai có thể biết được ngày hoặc giờ về sự trở lại của Đức Chúa Con ... Trong bài này con nói đúng. 

Nhưng chính Chúa Con đã đặt các môn đồ của Ngài để biết về thời điểm Ngài đến, mà đang ở ngay 

trước mắt các ngươi. 

 

Con trai, Ta vui mừng vì con đã tìm kiếm Chân lý ... Tiếp tục đọc, và con sẽ tìm thấy nó. Vì lẽ thật đã 

ban cho tất cả những người của Đức Chúa Trời được viết trong Sách, và bây giờ lại được ban cho một 

lần nữa. Hãy đọc hết thảy những Lời mà Ta đã ban cho Timôthê, và bây giờ đã ban cho các con; hãy 

tìm kiếm Kinh Thánh nữa ... Vậy thì con sẽ có sự hiểu biết. 

 

Hỡi Con trai, hãy biết điều này ... Tất cả mọi người không thể nghe được tiếng của Đức Chúa Trời ... 

Chỉ có những người mà Sự Thật có trong họ, và đã được tha thứ trong Máu của Chiên Con. Những 

đứa con yêu dấu của Con Người, các con có chấp nhận sự Hy Sinh của Con Ta trong trái tim không? 

Các con có làm theo những cách của Ngài không? ... Chỉ có những người chấp nhận Ngài và làm theo 

những cách của Ngài, yêu mến Ngài và biết Ngài. Các con nói yêu mến Ngài, vậy tại sao các con không 

vâng lời Ngài? ... Để nhận biết Người Con, là yêu mến Ngài và vâng theo Lời Ngài, vì các con đã chấp 

nhận Ngài trước. Muốn biết Chúa Con là biết Chúa Cha. Không chấp nhận Chúa Con, là các con cũng 

từ chối Chúa Cha. Vậy thì, các con của Ta? Đối với tất cả những ai, không vâng lời và không chấp nhận 

Đấng mà Ta đã sai đến để chết cho họ, đã trở thành con của cha nuôi, là tên ác quỷ. Thật vậy, sẽ có 

một sự tách biệt của con người. Các con nói, "Không ai tốt hơn hay tệ hơn người khác". Đúng hơn, 

những ai chấp nhận Chúa Con và tuân theo các mệnh lệnh của Chúa Cha, thì tốt hơn, vì họ có phần 

thưởng. Cái gì của kẻ ác và dân ngoại? Liệu chúng có giống như người được cứu chuộc không? ... 

Không, chúng sẽ bị quăng ra và đốt bằng lửa, trừ khi chúng đến ăn năn trước mặt Đức Chúa Trời Chân 

Thật, trong Danh của Chúa Con. Tất cả không đồng đều, Con trai Ta. Tất cả đều không đồng đều, vì 



Evà đã nếm thử trái cây mà Ta đã ngăn cấm cô ấy, rằng cô ấy không được ăn. Tất cả mọi người dưới 

bầu trời đã phạm tội ... Trong điều này con đã phát biểu tốt. 

 

Trong tội lỗi, tất cả đều bình đẳng ... 

Tất cả tội lỗi là tội lỗi, và đòi hỏi sự tha thứ bằng nhau ... 

 

Ta có nên thưởng công cho tất cả những ai không cầu xin, giơ tay đấm của họ lên trời, giẫm lên các 

mệnh lệnh của Ta, gào thét Danh Ta như nguyền rủa, và đón nhận Con của Ta như sự xúc phạm 

không? ... Chắc chắn là không! Nhưng, hỡi ôi, điều vui mừng ở trên trời, khi một trong những kẻ này 

trở về nhà với những trái tim được làm mới lại trong Đức Kitô.  

 

Con của Ta, con của Cha rất được yêu thương, nhưng con chưa trở về nhà. Con lướt đi trên con 

đường, không bước tới, cũng không bước lùi. Các ngươi chờ đợi điều gì? Ta đã sai Timôthê đến cùng 

các ngươi, để đưa Lời của Ta để đánh thức các ngươi, và khuấy động linh hồn các ngươi, và dời các 

ngươi ra khỏi chỗ của mình. Hãy đến bây giờ ... Các ngươi khát và chết đói, và không biết nó ... chỉ biết 

Ăn, và uống cho đầy bụng. Vậy các ngươi có thể đến cùng anh em mình trong hòa bình không? 

 

Ta là Sự khởi đầu của đức tin, và người hoàn tất... 

Ta là Bánh mì, Nước, Người thợ chính xây dựng, và là Tảng Đá Góc Tường ... 

Ta là Sự sống ... Sự khởi đầu và sự Kết thúc ... 

Ta ở trong Cha, và Cha ở trong Ta ... 

Hãy theo Ta, và các con sẽ biết Cha… 


