
V7/27 Hãy để tất cả cư dân trên Trái Đất tham dự Lời của Ta và trở nên im lặng 

 

Hãy để họ được thinh lặng sâu và sâu thẳm, và để cho những kẻ bướng bỉnh im lặng, không mở 

miệng của mình để nói chuyện ... Hãy để họ im lặng và xem xét, Đức Chúa phán… 

 

Từ Chúa, Đức Chúa Trời và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta. Ban cho ngày 24 tháng 4 năm 2008   

 

Lời của Chúa phán với Timôthê, cho tất cả những ai đã thổi kèn, và cho tất cả những ai có tai để nghe. 

Timôthê hãy cầm lấy cây bút của ngươi lên và viết những lời Ta nói với ngươi trong ngày này, Chúa 

phán vậy. Rồi ban chúng ra cho các tôi tớ của Ta, những người giúp đỡ ngươi trong sự thổi kèn này 

mà chính Ta đã đặt trong tay ngươi.  

 

Đức Chúa, Chúa tể của vinh quang phán như vầy… Ta sẽ không chia sẻ sự vinh hiển Ta, Và cũng 

chẳng ai nói nghịch cùng Ta; chẳng ai căm thù âm thanh của Ta, hay nói Kinh Thánh chống lại Lời của 

Ta trong các Thư này, sẽ chẳng có tiếng nào cả. Vì Gia-vê Đức Chúa Trời ngươi sẽ chẳng bị nhạo báng, 

như đã được chép nó sẽ như vậy, "Bất kể người ta gieo gì, thì sẽ gặt nấy." 

 

Kìa, ngày đến gần rồi, khi mọi người bị câm, vì Ta sẽ làm cho họ im lặng và họ sẽ không nói được. Đầu 

gối của họ sẽ nhường chỗ, và họ sẽ sợ hãi trong khi những điều đó vượt mặt trái đất. 

 

Vì Lời của Ta đứng vững và không thể di chuyển được, cho dù họ nghe hay không, nó đứng vững, 

thậm chí là sự tàn sát của trái tim họ ... Và đây mới chỉ là sự khởi đầu. 

 

Chẳng bao lâu nữa sẽ được hoàn thành, sớm muộn sẽ được phát sinh và hoàn tất, vì tất cả những gì 

Ta đã nói thì chắc chắn sẽ xảy ra. Vì vậy, hãy để những kẻ làm ác trong đó; và để cho những người làm 

và tìm kiếm sự công chính, hãy tiếp tục bước đi trong đó... 

 

Tuy nhiên, Ta nói với ngươi điều này, các tôi tớ của Ta... Khi họ có quyền lực để làm cho những kẻ lừa 

đảo im lặng, như vậy. Không có tiếng nói của kẻ ác, vì làm như vậy là cho phép Satan. Hãy biết rằng! 

Các ngươi không phải là những gì Kinh Thánh nói đến? ... Nếu có ai đến và không giữ lời dạy này, hoặc 

tôn trọng bất cứ học thuyết nào khác, đừng mời họ vào; cũng đừng cho anh ta nơi chốn, hoặc một 

phần của nó, vì những lời hứa cho Đức Chúa và lời tuyên bố của anh ta. Vì điều này sẽ cho anh ta một 

nền tảng để duy trì những cách xấu xa của mình, và điều này sẽ kết hợp với anh ta. 

 

Ta nói với ngươi, để cho phép các ý kiến của những kẻ lừa đảo và những kẻ nhạo báng chào đón họ. 

Thay vào đó, hãy để họ hét lên sự mâu thuẫn của họ trước mặt Đức Chúa Trời; hãy để cho tiếng reo 

hò của họ lọt vào tai của Chúa của Sabaoth. Vì chỉ một mình Ngài sẽ trả lại, Ngài sẽ ban cho một sự 

sửa phạt khắc nghiệt và thiết lập hình phạt. Và nếu họ muốn chống lại cho đến khi kết thúc, đấm vào 

ngực của họ, giơ tay lên trời, ngay cả với một cánh tay căng ra và một cái cổ cứng, Ta sẽ tiêu diệt họ ... 

Họ sẽ được tiêu thụ và bị xoá sạch! Đức Chúa, Đấng Thánh của Do Thái. 

 



Vì Lời của Đức Chúa Trời là hằng sống và mạnh mẽ, sắc bén hơn bất kz thanh gươm hai lưỡi nào ... 

Xuyên thấu qua nơi mà linh hồn chạm phải Thần Khí, cắt thấu qua chỗ khớp nối xương, ngay cả đến 

tủy ... Một người phân định những suy nghĩ, một thẩm phán của những { định sâu xa nhất ... 

 

Vì mọi sự sáng tạo đã được đưa ra qua Lời của Đức Chúa Trời; và bởi Lời của Miệng Người, nó sẽ 

được kết thúc, nó chắc chắn sẽ được hoàn thành. 

 

Tuy nhiên, ngươi hỏi, "Còn trong số những người trong sự thỏa thuận, và những người không chiến 

đấu chống lại Ngài, Đức Chúa, thậm chí tất cả những người vẫn còn về phía chúng tôi thì sao?" Tuy 

nhiên Ta hỏi ngươi, những gì của ngươi? Ngươi viết cho vinh quang của ai? Lời của Ta có cần sự hỗ trợ 

để chống đỡ không? 

 

Vì thế, hãy để cho tất cả những ai nhìn thấy những Lời của Ta đều nhìn chúng như một chiếc lá cờ, 

như một chiếc lá cờ vẫy đưa ra và thiết lập cho thế hệ xa lạ này, như tiếng kèn và tiếng chuông liên 

tục lan tỏa trên tường. Hãy để âm thanh của nó vội vã qua các đường phố của các thành phố; để tiếng 

ồn của nó được đưa vào vùng hoang dã, thậm chí đến các đảo ngoài cùng. Và hãy để cho những 

người có tai để lắng nghe, và hãy im lặng trước mặt Đức Chúa Trời của họ và cầu nguyện ... 

 

Ngay cả khi cất lên một bài thơ than vãn, mặc áo bao đan và rắc tro trên đầu, những giọt nước mắt 

tràn ngập những kẻ có trái tim của cứng cỏi, thậm chí là một tiếng than khóc to lớn về những gì Ta sắp 

làm và mang đến trên trái đất, và vì điều đó đã mang đến rồi. 

 

Hãy để cả thế giới được đặt dưới chân của Ta! Hãy để mọi thứ được đưa vào sự phục dịch của Vua! 

Hãy để tất cả rơi xuống dưới chân của Thiên Chúa, Đấng Thánh của Do Thái! ... Hãy để cho mọi người 

trong trái đất tham dự Lời của Ta, và được đưa vào sâu và sâu thăm thẳm trong im lặng... Đức Chúa 

phán vậy. 

 

Vì ai có thể thêm vào, hoặc lấy đi khỏi Lời của Thiên Chúa Đấng Tối Cao? Vì thế, hãy để tất cả những 

người yêu dấu của tôi nói, "Amen" ... Thậm chí, "Amen và Amen. Thánh Ý của Đức Chúa Trời sẽ được 

hoàn tất, Ôi Đức Chúa "; hoặc để họ giữ im lặng, tuân giữ sự tôn nghiêm trong thinh lặng trước mặt 

Thiên Chúa. 

 
Và cho phần còn lại, những người không ngừng bỉu môi chống lại những người mà Thiên Chúa đã xức 
dầu, hãy chạy trốn khỏi sự kinh khiếp của Đức Chúa khi nó đến; để họ tìm cách ẩn mình khỏi mặt 
Đấng ngự trên Ngai; hãy chạy trốn, khi chúng đi; Hãy để họ nói nghịch cùng các ngươi ở giữa các bức 
tường, trong nơi rộng mở và trong nơi kín đáo. Vì chúng nó làm chi đối với các ngươi, các tôi tớ của 
Ta? Chúng nói chuyện chống lại ai? Chúng nó có thể chịu được tiếng nói của Ai? Của riêng các ngươi 
ư? ... Thay vào đó, hãy đếm tất cả niềm vui mà các ngươi đã phải chịu nhạo báng cho lợi ích của Ta, vì 
cũng giống như những gì tổ tiên của họ đã làm cho tất cả các tôi tớ và các tiên tri của Ta qua các thế 
hệ. Và hãy nhớ rằng, Ta là Thiên Chúa; việc trả thù là của Ta, Ta sẽ trả lại! Các tôi tớ tín nhiệm và vâng 
lời của Ta,! ...  
 



Vì làm sao người ta có thể thổi kèn trong khi đang nói chuyện? Và làm thế nào người ta có thể giữ 
hình ảnh của Ta khi bị mắc kẹt trong những cuộc tranh luận trái ngược của trái tim và tâm trí này, sớm 
đưa ra trong lời nói, dẫn đến nhiều bất chính hơn? ... Không cho kẻ thù cơ hội để nói, khi các ngươi có 
quyền làm vì vậy ... Vì các ngươi là cơ thể của Ta.  
 
Cũng không để cho kẻ gian ác hay là kẻ nói dối nói tiếng nào, vì các ngươi đã có thể chúc phúc cho họ 
trong việc giữ im lặng trong môi miệng của họ. Vì người ta bị ô uế bởi những gì đã phát ra từ bên 
trong lòng mình, và miệng nói ra. Và những tội lỗi đó không được bao phủ bởi Chiên Con, sẽ được cân 
nặng trong số dư. Ta là Thiên Chúa. 
 
Hỡi những người yêu dấu, đừng cung cấp cho họ điều gì, không tôn vinh những yêu sách của họ ... 
Hãy tôn trọng Ta! Hãy cho Ta sự chú { đầy đủ của các ngươi! Vâng, để họ ăn trong im lặng và cứ như 
thế, hãy để họ yên. Hãy để cho họ rối loạn, để họ có thể xem xét đường lối của họ và hối cải, nơi mà 
Ta sẽ giải thoát họ. Hỡi những người yêu dấu, hãy cầu nguyện cho kẻ thù nghịch của mình, vì họ 
không chống lại các ngươi, họ tranh đấu với Ta. Vì họ đã ghét Ta trước hết, và nếu họ ghét Ta, thì họ 
sẽ ghét thân thể Ta, vì các ngươi là các thành viên của nó ...  
 
Bao nhiêu nữa họ sẽ chối bỏ và bức hại những ngôn sứ  của Ta, thậm chí cho tất cả những ai mà Ta 
gửi đi? 
 
Vì vậy, các tôi tớ yêu dấu, Ta nói lại với các con, tin tưởng và phục tùng Ta! Không chạy đi trước, cũng 
không tụt lùi ra sau; Hãy nắm lấy tay Ta, và chỉ đi đến nơi mà Ta dẫn dắt các con, và chỉ làm theo lệnh 
của Ta. 
 
Vì Ta là Đức Gia-vê, Ta đã mua chuộc các con; Ta là Đấng đã yêu thương các con từ lúc ban đầu, Đấng 
vẫn còn ở với các con cho đến tận cùng, và thậm chí mãi mãi về sau ... Kìa, Ta là Đấng ở lại và Ta là 
Đấng sẽ cho phép... Vì vậy, hãy tin tưởng vào Ta… Đức Chúa Trời 


