
V2/6 HÃY LẮNG NGHE TA ... TA LÀ ĐẤNG VĨĐẠI, TA LÀ ... 
 
Từ Chúa, Đức Chúa Trời và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta - Ngày 10 tháng 4 năm 2005 
Lời Chúa phán với Timôthê, chotấtcả những ai có tai để nghe.? 
 
Hãy nghe, Hỡidân của Ta ... Nước Ta trị đến, ChúaCon trở lại. Nghe Ta! ... Ta làThiênChúaVĩĐại, Ta là 
... Trước khi tạodựngtrái đất,Ta là ... Trước khi có ánh sáng, Talà ... Trước khi cósự sống,Ta là. Ta 
cótrước mọi sự, và sẽ ởlạisau mọi sự. Tất cả đã được tạo dựng đều là của Ta và ở trong Ta ... Không có 
sựgì, không phải là của Ta ... Cũng không có sựgì được tạo ra, màkhông do Ta. 
 
Thậm chí tất cả mọi thứ của con người, do tay họlàm ra, cũngkhông được tạo ra, trừ khi Đấng đã tạo 
ra chúng, Đấng Tạo Hóa của họ, đã ban cho họ sức mạnh và sự khôn ngoan này để tạo ra ... Tuy nhiên, 
tất cả sựsáng tạo của con người chỉ là bụi trong gió. Họ chỉ đứng, bởi vì Thánh Ý Chúa muốn họ đứng. 
 
Chẳng bao lâu tất cả sẽ sụp đổ và được hạ thấp, vì Đấng Giải Thoát đến, và Ngài cũng sẽ tiêu diệt. Sự 
cứu rỗi đến với những người ở bên hữu của Ngài; sự phán xét và sự chết cho những người ở bên tả 
của Ngài. Ôi! Nhữngngườiđược trồng trên đất đá, bị nhổ rễ vàđược trồng lạitrong đất tốt ở bên phải 
củaNgài, và được uống. 
 
Vì ngay cả Ngài, Đấng đã, đang, và mãi mãi, đã được ngồi bên phải củaĐứcChúaCha từ lúc ban đầu ... 
Không có lúc nào mà Ngàikhôngcó, vì như Ta sao, thìNgài là vậy. Ngài là Đấng Gieo và cũnglàThợGặt ... 
Người cũng là Đấng sẽ nhổ cỏ dại. Hãy để Ngài trồng một hạt giống mới trong trái tim của cácngươi, 
và tham gia cùng Ngài trong Vườn ... Đừng đốt hoặc bỏ đi. 
 
Ôi! Hỡi các dân trên tráiđất của Ta, cũnghãy nghe những kẻ nói cùng Ta, vì anh ta nói những Lời củaTa 
đã có thẩm quyền, vì Lời của Đức Chúa Trời mangtheo quyền phép lớnlao. Hãy lắng nghe, ôicon 
người! ... Rồi quz gối, cúi xuống, hạ xuống trước mặt Đức Chúa Trời của cácngươi. Đừng đợi cho đến 
khi tất cả được hạ thấp, bởi Bàn Tay hùng mạnh của Ngài, DanhNgàivượt trên hết mọi danh hiệu ... Đã 
thử và Ngài là chân thật. Con Chiên Con giờ đây đến như Sư Tử ... Không có một cái danh nào khác 
được ban cho, trong tất cả tạo vật, chỉ riêng một mình Ngài, nhờ đó cácngươi phải được cứu ... Hãy 
kêu cầu Danh Ngài, và các ngươi cũng sẽ có Ta nữa. 
 
BángbổDanh của Ngài, là cácngươibángbổ Ta ... Cácngươi sẽ bị tiêu diệt.Ta bansựsống... và 
Tasẽlấynóđi, trừ khi cácngươiăn năn. Không có sự sống trong cái chết ... Tất cả làgiấc ngủ nghìnthu, 
trừ khi Chúa Con đánhthứccácngươidậy. Đừngsợ, Ta không trừng phạt đời đời điều Ta đã tạo ra và 
ban cho hình ảnh của Ta. 
 
Những kẻ sẽ không trở về cùng Cha của họ, và đã trở thành nhữngđứacon trai, vàcongái phù 
phiếmcủasatan. ĐốivớihọĐức Chúa phán: "Bụi trotrởvềtrobụi. Cácngươi sẽ không dựphầnvào Cây Sự 
Sống hoặc trongdòngsông.Cácngươi đã từbỏ Đấng đã ban cho cácngươicáchmiễnphí, và mãi mãi là di 
sản của cácngươi bị mất và trao cho người khác. " 
 
Ôi sự than van, sự than khóc to lớn trên khắp xứ, Người yêu dấu của Ta đã trở nên đau khổ và bệnh 
hoạn. Ta đã gửi Đấngđểchữalành ... Cácngươi sẽ không đón nhận Ngài, cũng không uống ly của Ngài 
ban chocáchmiễnphí. Vì vậy, cácngươi sẽ ở bên cha nuôi của cácngươi, trong hồ đang cháy mãi mãi và 
không còn nữa. Nghỉ ngơi, ôi Người yêu của Ta đã trởnên bệnh hoạn. Nghỉ ngơiđi, tất cả cácngươi, 
nhữngkẻxấu xa, vàgianác,nóđã làm haomòngcácngươi ... Nghỉ ngơimãi mãi. Ánh sáng của cácngươi đã 
tắt, và cácngươi đã bị xóa sạch. 



 
Vì vậy, Ta gửi một Ánh Sáng Lớn, Người có Vinh Quang đầy đủ của Thiên Chúa trên Thiên Đàng ... 
Tỏasáng Con Ta! ... Tỏasáng trên các quốc gia ... Đó là di sản của cácngươi, đãđượctrảbằng máu. Đổ 
đầy, tràn ngập cả trái đất, với sự vinh hiển và sự hiện diện của cácngươi, mãi mãi. Hãy đến với họ. 
Ngôi sao Mai sáng rựcrỡ. Tỏa sáng, sáng đến nỗi không có bóng tối có thể được tìm thấy trong trái 
đất. Cứu dân Ta một lần nữa. ... Không phải như Chiên Con, nhưng như Sư Tử, Sư tử hùngmạnh của 
Giuđa. Nuốt tất cả các con chó rừng và dê ... làmIm lặng satan, Ngàigầm lên như sư tử và rít 
vàocácngươi ... Tróihắntalại vào cuối ngày, đốt hắn ta bằng ngọn lửa không bao giờ tắt. 
 
Nàyđây! Sựvĩđại, Ta làĐấng gửiNgài, Đấngsẽcứucácngươi. Hãy nhìn lên bây giờ, vìbây giờ là thời gian 
được chỉ định ... Khôngphải nhìn thế, vì sự trở lại của Ngài đã gần trongtầmtay. Tất cả các thẩm 
quyền, sựcứu độ và các vương quốc đều thuộc về Đức Chúa, Người Con yêu dấu của Ngài, Người Con 
duy nhất,ChúaGiêsuKitô ... ĐỨC CHÚA TRỜI! Amen ... Mãi mãi amen. 


