
V2/30 Tất cả đã được mua chuộc, nhưng ít người đã chấp nhận ...  

Rất ít người được chọn 

 

Từ Chúa, Thiên Chúa và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, ban cho ngày 19/08/2005 

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

 

Câu hỏi của Timôthê đã hỏi; Chúa ơi, trong quyển sách Khải Huyền (KH 14: 4) có câu: "144.000 người 

không bị làm ô uế bởi phụ nữ có nghĩa là gì? họ giữ mình trong sạch phải không?" 

 

Như vậy Đức Chúa phán với đầy tớ của Ngài rằng ... Thay vì 144.000 người đã được mua chuộc và 

được chọn từ trái đất như một của lễ dâng đặc biệt, và không có vết nhơ về mặt thuộc về tâm linh, 

tinh khiết như các trinh nữ. Timôthê, ngươi đã hỏi, và Ta đã trả lời ngươi rõ ràng. Vì vậy, Ta nói với 

ngươi, ngươi là một trong số đó. Này, Ta đã đặt ngươi trong hàng ngũ của họ, Con dấu của Ta ở trên 

trán của ngươi ... Ngươi không nhớ ngày này sao? 

 

Tuy nhiên, những người ghen tị, tìm cách làm cho nghi ngờ, gây hoang mang, bằng cách đặt câu hỏi về 

sự xứng đáng và phiền não của ngươi với phụ nữ. Và vì điều này, họ từ chối Lời của Ta nói với thế hệ 

này. Họ vẫn còn trong tội lỗi của họ, vì họ không muốn dự phần với Ta như Ta thực sự là.. Họ đã lìa xa 

Ta, và tìm cách lôi kéo người khác đi, để họ có thể cảm thấy được chứng thực bởi những điều không 

công bằng của họ ... 

 

Tuy nhiên, người mà Thiên Chúa đã làm sạch là xứng đáng với mục đích của Ngài; gọi anh ta không 

phải là không xứng đáng hoặc ô uế! Vì cái gì từ trái tim của con người làm dơ dáy người đó, nhưng cái 

gì đến từ Đức Chúa Trời là thánh thiện. 

 

Vì vậy, sợ tất cả những ai chỉ trích, và tự hạ mình, tất cả những ai đã làm méo mó Lời của Ta vì lợi ích 

riêng của các ngươi, thì các ngươi phạm tội báng bổ Đức Chúa Thánh Thần! 

 

Vì sự ô uế đã được viết ra, và vẫn đang được giải thích sai bởi con người, không phải là ô uế với con 

gái của loài người, mà là ô uế với các hội thánh của loài người, những người vẫn còn là con gái của Hội 

thánh gọi là giáo hội mẹ, vì nó là con điếm (harlot). Đức Chúa phán: Để thanh lọc tâm linh bắt đầu 

bằng ân sủng, và cho những người mà Ta đã chọn để trở nên trinh nữ trong tinh thần, thậm chí là làm 

sạch hoàn toàn mọi mặt của cuộc đời họ. 

 

Tất cả mọi người đều bị ô uế, đã rơi vào mọi cách cám dỗ khác nhau; Không có một người công chính 

trên khắp trái đất, không, không một ai ... Tuy nhiên, tất cả những ai ăn năn, trong sự chân thành và 

trong sự thật, đều được làm sạch trong Máu của Con Chiên Con, tinh khiết và thánh khiết ... 

 

Vì vậy, những người mà Ta đã kêu gọi làm chứng nhân của Ta phải trở nên thanh sạch trong trái tim 

và trong tinh thần ... Họ phải tách rời khỏi thế giới, và tách ra khỏi những giáo lý tham nhũng của con 

người, rao giảng trong tất cả các nhà thờ này, những người không ngừng gây ô nhơ Danh Ta và làm 



hại Hình Ảnh của Ta. 

 

Timôthê, ngươi chưa ngồi giữa những kẻ kiêu ngạo, và cũng không cùng đi với những kẻ lừa dối trong 

nhà thờ của loài người. Ngươi đã không chấp nhận bất cứ giáo lý nào cả, cho đến ngày Ta đến với 

ngươi và mở tai của ngươi, và ngươi đã nghe tiếng của Ta. Thật vậy, ngươi giống như đất sét đã được 

hình thành từ thế giới, nhưng ngươi vẫn không bị ô uế trong tinh thần. 

 

Đây không phải là việc của riêng ngươi, vì Ta đã gọi ngươi từ khi sinh ra để giữ ngươi trinh khiết trong 

tinh thần. Kìa, ngay cả khi ngươi còn trong bụng mẹ, thì Ta đã thánh hóa ngươi; Ta đã sức dầu chọn 

ngươi như là một vị tiên tri, một chứng nhân cho Danh Ta, một kẻ thù cho mọi dân tộc. Do đó, ngươi 

không tin vào giáo lý của thế giới, và ngươi cũng không chấp nhận bất cứ học thuyết nào được giảng 

dạy trong các nhà thờ của loài người. 

 

Đối với thân thể và tâm trí của ngươi, vâng, ngươi đã trở nên ô uế bởi tội lỗi, điều này ngươi phạm 

tội, cũng như những người đã trưởng thành khác, nhưng Ta đã lấy đi tội lỗi của ngươi khỏi ngươi và 

không còn nhớ đến nó nữa. Vì vậy, Ta hỏi ngươi, những phiền não gì vẫn còn? Vì những gì Thiên Chúa 

đã làm sạch trong Máu của Chiên Con, là một tạo vật mới ... một Trinh Nữ. 

 

Ðức Chúa phán: Nầy, Ta giống như hôm qua, hôm nay, ngày mai và mãi mãi. Không tìm thấy có mâu 

thuẫn! Tất cả tội lỗi đều thuộc về con người, bị kẻ ác lợi dụng vì mục đích ma quỷ của chúng. Vì vậy, 

những gì Ta đã viết Ta đã viết; nó đứng vững! Và những điều Ta đã viết qua tôi tớ của Ta, Gio-An, 

cũng được nêu ra, mặc dù nó được giải thích sai lệch rất nhiều, và lỗi của nó là sự kết hợp của sự dịch 

sai của con người. 

 

Tuy nhiên, tệ hơn nữa là việc giải thích Lời của Ta bằng trí tuệ và học hỏi, che giấu sự kiêu ngạo của họ 

bằng cách giả vờ và giấu đi những sai lầm của họ dưới hình thức học thuyết đã được thiết lập, những 

tôi tớ vô ích, làm cho dân của Ta lạc lối. Vì Lời của Ta dành cho tất cả những ai thực sự tìm kiếm Ta và 

biết cách của Ta, và Ta bước đi trong họ. 

 

Như vậy, Lời của Ta chỉ có thể được chấp nhận và được hiểu bởi những người đã nhận được tình yêu 

của chân lý, bởi vì họ ở trong Ta và Thần Khí của Ta cư ngụ trong họ. Vì làm sao người khác biệt Ta 

biết Ta? Và làm thế nào một người ở xa Ta có thể biết Ta? Và làm thế nào một kẻ dạy theo cách riêng 

của họ có thể đi cùng với Ta, trong Ta? 

 

Con người, trong chính họ, không hiểu về Kinh Thánh! Thay vào đó, nó là một món quà từ Thiên Chúa, 

nhận được qua Chúa Thánh Thần, ban cho những người đã đặt tất cả sự tin tưởng vào Đấng Toàn 

Năng. Hay là các ngươi chưa bao giờ đọc đoạn Thánh Kinh này, "Sự kính sợ Đức Chúa Trời là sự khởi 

đầu của sự khôn ngoan, và sự hiểu biết Đấng Thánh là sự hiểu biết?" 

 

Vì vậy, đối với những ai đã nhận được, tất cả được tỏ lộ, và những kẻ không nhận được, tất cả đã bị 

đóng kín ... Liệu bóng tối có thể hiểu ánh sáng không? Chỉ có những người của Ánh sáng, tắm trong 



vinh quang của Ngài, sẽ thấy; phần còn lại đều bị mù lòa. 

 

Cho đến khi người ta kêu cầu Danh của Đấng Mết-si-a, trong sự chân thành và chân thật, bằng không 

họ sẽ không nhận được bất cứ phương tiện nào. Vì Ngài là Đấng đã trét bùn trên mắt họ, để chữa 

lành cho họ; Và này, Ngài cũng là Nước Siloam, mà đã được sai đến để rửa cho họ, để giờ đây họ có 

thể nhìn thấy. 

 

Vì thế, hãy ăn năn và dâng cho Ngài sự vinh quang. Tất cả những kẻ nhạo báng và những vị thầy kiêu 

ngạo! ... Và làm như vậy cùng với những người Ta đã chọn để tuyên sưng sự vinh hiển của Ngài và 

công bố sự ngự đến sắp tới của Ngài ... 

 

Những người Ta đã gửi đi, để chuẩn bị con đường của Ngài trước mặt Ngài, trong họ Ta đã đặt Lời từ 

miệng của Ta ... Tiếng kèn cuối cùng trước thời gian ... Đức Chúa phán như vậy... 


