
V2/34 Mùa thu hoạch đầu tiên đã bắt đầu ... Thoát khỏi thế giới trộm cướp 

 

Thông Điệp từ Chúa Giêsu Kitô, và làĐấng Cứu Rỗicủa chúng ta ... ban cho ngày 4 tháng 9 năm 2005 

Lời Chúa nói với Timôthê, cho tất cả những ai có tai để nghe 

 

Có sự Sinh nở nào không có đau đớn? Và những gì được sinh ra mà không gặp nhiều niềm vui? ... 

Những đau đớn lúc sinh con bị lãng quên, chỉ có niềm vui và sự sống mới tồn tại, cái nhìn của người 

Cha với tình yêu. Thoát khỏi sự nắm bắt của thế giới trộm cắp ... Chạy thẳng đến xào huyệt của kẻ 

trộm, kẻ đã đánh cắp sự tự do của các con khỏi ơn Cứu Rỗi... 

 

Đức Chúa phán như vầy... Hỡi con người và những đứa con yêu dấu của Ta, Đàn chiên Ta bị nhốt 

trong bầy chiên của kẻ trộm, không có thức ăn hoặc nước uống, bối rối trong bóng tối của ma quỷ ... 

Chết lần mòn, khóc lóc, chết chóc, nằm xuống, đói khát và tù đày ... 

 

Nghe giọng nói của Ta! Hãy ra ngoài! Ta là Người chăn cừu của các ngươi, các ngươi biết giọng nói của 

Ta ... Tại sao các ngươi lại chống lại điều các ngươi biết? Tamời gọi cho các ngươi qua các thời đại, các 

ngươi không lắng nghe. Ta đang đến, và đang đến, và chưa đến để giải thoátcác ngươi ... Các ngươi 

đã được tự do bởi vì Ta. 

 

Tại sao các ngươi lại đứng cùng với những kẻ chai lì và kiên quyết, những kẻ đang làm cho các 

ngươichết đói? Ngòi bút không bị khóa ... Dân của Ta, cây bút của sự giam giữ của các ngươi thậm chí 

không tồn tại! ... Các ngươi đang bị lừa dối! Ta đã phá hủy tất cả những gì giam giữ và ràng buộc các 

ngươi với thế giới này, ngay từ đầu ... Các ngươi chỉ đứng trong bóng tối, nó không có quyền lực. Đi 

một bước sang trái, và nắm lấy Ánh sáng. Mắt của các ngươi mờ, và đôi tai của các ngươi đã trở nên 

điếc. Cái gì có thể phát triển trong bóng tối? ... Không có gì, tất cả đều khô héo và chết chóc. 

 

Đó là Ánh Sáng và Nước Trời mang lại sự sống ... Một phần thưởng! Tại sao, các dân tộc, các ngươi 

không nghe những lời kêu gọi của Ta? ... Tiếng kèn đang vang lên khắp trái đất ... Các ngươi nói ... 

"Chúng ta không nghe gì cả" ... 

 

Hỡi những đứa con yêu dấu, làm sao Ta có thể tập hợp các ngươi với chính mình và chữa lành cho các 

ngươi ... Những điều đã được báo trước đã xảy ra, và những gì vẫn còn chưa xong sẽ xảy ra trước mắt 

con người ... Thế nhưng các ngươi nói ... "Chúng ta đã không thấy gì "... Ơi những người yêu dấu, làm 

sao Ta có thể tập hợp và chữa lành cho các ngươi. Hãy nhìn và lắng nghe, những người yêu dấu... Ta 

đã ở bên các ngươi mãi mãi, đến tận cùng của thời đại này, điều đó sẽ sớm kết thúc ... Ta chưa bao 

giờ bỏ các ngươi. Các ngươiđã bị lừa dối ... Đâu là nỗi buồn, nỗi buồn cay đắng. Con cái yêu dấu của 

Ta, cáccon đã bỏ rơi Ta ... Nhưng Ta vẫn kêu gọi đến các con. 

 

Vì vậy, sau đó, các ngươi cứng cỏi và hai lòng, với trái tim chuyển sang chai đá, các ngươi sẽ không tin 

mà không nhìn thấy. Các ngươi giữ vững, và tin vào tất cả những điều sai lầm, tạo ra bởi con người. 

Này! Ta nói, kìa ... Ta đến! Ta đến rất nhanh! Và khi Ta đến, Ta sẽ làm một sự nhạo báng của tất cả 



những gì các ngươi nắm giữ ... Ta sẽ thổi hơi như Bão lửa của Đức Chúa Trời, đánh các nước, phán xét 

tất cả những kẻ còn lại, làm phép rửa cho họ bằng lửa!  

 

Chúa tể của trời và đấtđã phán như vầy… Đáng ngợi khen Đức Chúa là Đấng toàn năng ... Đấng phán 

xét và trừng phạt, đem các nơi thấp và thấp lên cao! Vì vậy, các ngươi, những kẻ khôn ngoan và điếc, 

hãy xem và lắng nghe quyền phép lạ lùng của Ðức Chúa Trời, đã làm bởi sự giận dữ chân chính của 

Ngài. 

 

Một lần nữa Chúa Cha sai Chúa Con, Chiên Con ... Giờ đây như là một tiếng gầm của Sư tử. Ngài sẽ 

phán xét những kẻ xét đoán, nuốt những kẻ nuốt và cứu chuộc những ai gọi Danh Ngài để cứu chuộc. 

Người sẽ trị vì, vì sự vinh hiển của Ngài, làm những dấu lạ lớn lao của Ngài, vì Ngài là Đấng duy nhất 

của quyền năng và vinh quang, mãi mãi. Amen. 

 

Đức Chúa phán như vầy ... Ta sẽ nói rõ ràng để các ngươi có thể được cứu ... Sự kết thúc của thời đại 

này ngay ở đây, vụ thu hoạch đầu tiên đã bắt đầu ... Những người được cứu chuộc sẽ được nâng lên, 

được trú trong chuồng chiên của Ta. 

 

Kẻ chống Đấng Kitô sẽ cai trị ... Tất cả các dấu hiệu và phép lạ sẽ được hiển hiện ... Dấu hiệu cuối cùng 

sẽ xuất hiện, tách biệt các tầng trời và những người bên dưới ... Hãy xem sự xuất hiện vinh quang của 

Con của Đấng Tối Cao! ... Quân đội của sự dữsẽ bị tiêu diệt và nuốt chửng mãi mãi ... Những người tàn 

dư còn sót lại sẽ được tụ tập với nhau ... Tất cả những người được cứu chuộc đoàn tụ trong Thiên 

Chúa và Đấng Kitô, mãi mãi và mãi mãi. Sự khởi đầu mới! ... Ngày mới không bao giờ cùng tận. Amen 

... Amen. 


