
V7/4 Ta nói chuyện với những kẻ từ chối Lời Ta, và bách hại các Tiên Tri của Ta 

 

Từ Chúa, Đức Chúa Trời và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, ban cho ngày 21 tháng 5 năm 2007 

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

 

Đức Chúa phán thế này ... Ta nói với tất cả những kẻ chối bỏ những Lời của Ta và bức hại các tiên tri 

của Ta, và rồi lại tự gọi mình là tôi tớ của Ta, vì các ngươi đã phản bội Ta một cách công khai và trong 

bí mật. 

 

Tất cả các ngươi đã đi trật đường, đang nghĩ các ngươi đứng vững! … Không! Các ngươi không vững 

đâu! Vì các ngươi đứng chống lại Ta và Lời của Ta, Lời đã được gửi đến qua các tiên tri của Ta! ... Điều 

này không phải là vững chắc! Nầy, các ngươi sẽ bị hạ xuống rất thấp, các ngươi sẽ không được nhóm 

lại! Ta sẽ không nghe các ngươi, vì các ngươi đã lìa xa Thiên Chúa của các ngươi theo cách riêng của 

mình! ... Những đứa trẻ kiêu ngạo, có đầu óc cao ngạo, đã đến để sống giữa các giáo hội, liên tục gây 

hiểu lầm cho chính bản thân, và tất cả những gì họ giảng dạy, bằng Danh của riêng Ta, không bao giờ 

nghe tiếng của Chúa, Đức Chúa Trời của họ. 

 

Con trai và con gái của con người, các ngươi có nghĩ Ta sẽ giữ im lặng không ? Các ngươi có nghĩ rằng 

thậm chí, Ta, sẽ không thổi kèn và cảnh báo những người canh gác không? 

 

Vì vậy, nó đã được ứng nghiệm và sẽ xảy ra: Hết thảy những kẻ tự gọi mình bằng Danh Ta, thì Ta đã 

đặt Con của Ta, Đấng Thánh! Đúng vậy, thậm chí họ sẽ đến, và nói rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi 

đã không làm những điều này trong Danh Chúa, và nó sẽ ứng nghiệm trong ngày đó, đang ngay trước 

mặt các ngươi, Con Người, Đấng Cứu Thế của các ngươi, Ngài sẽ trả lời họ rằng:" Ta chẳng hề biết các 

ngươi. " 

 

Vì nếu các ngươi thật sự nhận biết Ngài và Ngài đã sống trong các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận ra 

những người được sai đến và Lời đã ban cho họ. Tuy nhiên, các ngươi không chịu nghỉ ngơi, nằm trên 

giường của học thuyết sai lầm, ngay cả học thuyết của con người. Vì vậy, các ngươi sẽ không được thu 

thập, vì Ta không thấy Chính Ta trong các ngươi. Và mặc dù các ngươi dạy những lời của Ta trong và 

ngoài mùa, các ngươi nói với chúng nó với muối, mà chính Ta đã không ban cho các ngươi! Điều này 

các ngươi đã nhận được cách vô ích trong tay của con người... Các ngươi không biết đó là muối của 

Thiên Chúa có trong chính nó, và không cần khôn ngoan nhu cầu gia vị? 

 

Hãy có trí tuệ và nhận được sự hiểu biết, và ăn năn, và chăm sóc những người Ta gửi, và Ta sẽ thu 

thập các ngươi và các ngươi sẽ thoát khỏi tất cả những điều này. Hãy kiên nhẫn, và các ngươi sẽ phải 

chịu đựng sự sàng lọc trong Ngày của Đức Chúa ... Và bởi cuộc đại nạn lớn lao, các ngươi sẽ bước vào 

vinh quang. Vì Ta là Thiên Chúa, và Ta chắc chắn sẽ sửa phạt và kỷ luật ngay cả những người Ta yêu ... 

Vâng, tất cả những người đã bị lừa dối, và dạy cho người khác theo cách như vậy ... Một đường lối 

dẫn ra khỏi Sự Thật, như Chính Ta đã nói về nó, và nó có nghĩa như thế nào để nó được đón nhận. 

 



Này! Các vương quốc của loài người đã kết thúc! ... Và không một giáo hội nào, được xây dựng bởi 

bàn tay loài người, sẽ phải chịu đựng! ... Tất cả sẽ tan rã và rơi xuống từng mảnh, trước sự Vinh Hiển 

của Đức Chúa Trời, thuộc Người duy nhất của Ngài, Đấng tuyệt đối là Chân lý! 

 

Các ngươi không biết ý tưởng của Ðức Chúa Trời, cũng chẳng nghe tiếng Ðức Chúa Trời, thì hãy tách 

rời! Đức Chúa phán, và hiệp cùng với Ta! Hãy nhìn qua các tiên tri của Ta, và nhìn với đôi mắt to hơn! 

Vì bản ngã của các ngươi đã làm tê liệt các ngươi, và kiến thức của các ngươi đã báng bổ Lời của Ta ... 

 

Hãy ăn năn, con trai và con gái của loài người, vì các ngươi đã trở nên quá nghèo nàn, nghĩ rằng mình 

giàu có. Sám hối, và kêu cầu lên Ta trong sự thật, với tất cả sự khiêm tốn, trong Danh Thánh của Đức 

Kitô. Vâng, Chúa Giêsu, Yeshua Quà tặng, YahuShua là Danh của Ngài! ... Và các ngươi sẽ nhận được 

sự thông hiểu chân thật. Rời khỏi những hư không, được xây dựng trong tim con người! Ngừng làm 

mất tính thiêng liêng của Lời Ta trong Chân lý của Kinh Thánh, vì sự vinh hiển của chính các ngươi! Vì 

sự khiêm tốn và đức tin là điều Ta đòi hỏi trong tất cả các tôi tớ của Ta. 

 

Các ngươi không thể phục vụ cả Thiên Chúa và con người, cho những người có thẩm quyền, ngay cả 

trong tất cả các giáo hội của loài người, đều lệch lạc trong sự tách biệt Lời của Ta và trong những suy 

nghĩ tham nhũng của trái tim họ. Các ngươi đã chia cắt Lời của Ta. Vâng, các ngươi đã chia nó, và nó 

sẽ giết các ngươi ... Ngay cả trong trái tim của các ngươi! Vì ngày đó sẽ đến, khi các ngươi sẽ bị chôn 

trong lòng các ngươi, và các ngươi sẽ than thở, một lần nữa, người nầy mà các ngươi đã chống lại một 

lời cáo buộc giả dối, lại đến trong Ngày Sầu muộn, mà nói rằng: Đức Chúa phán như vầy , và các ngươi 

nhận ra tất cả những gì các ngươi đã làm, được tìm thấy trong sự mong muốn. 

 

Các ngươi chớ cám dỗ Đức Gia-vê Ðức Chúa Trời của các ngươi! Vì các tiên tri của Ta đã được sai đi, 

họ đã sửa soạn con đường của Ðấng Thánh ... Và kìa, Người chắc chắn sẽ trở lại và thu thập, và sẽ đến 

trong sự Vinh Hiển lớn lao! Những người này, thậm chí 144.000 người, được sai đi, và đã có mặt ở 

trên mặt đất và đang thổi kèn. 

 

Tuy nhiên, các ngươi vẫn bịt tai lại, và tự nhủ rằng, "Tôi đã nghe và sẽ không nghe tiếng kèn nào khác, 

với những gì tôi đã làm hoặc được đặt vào tay tôi bởi người ta chứ không phải bởi Đức Chúa Trời. Đối 

với tôi, tôi là người công chính, và những điều này, đối với tôi là theo thánh ý Chúa, và chúng tôi sẽ 

dạy người khác. Và chúng tôi sẽ không lắng nghe những lời này của họ. Chúng tôi sẽ ném đá chúng nó 

bằng lời nói và việc làm, và gỡ bỏ hết dây của chúng nó khỏi chúng ta, mà rằng: Các ngươi sẽ chẳng 

còn nói nữa trong Danh của Đức Gia-vê." 

 

Các con trai và con gái loài người gọi mình bằng Danh riêng của Đức Kitô, sẽ không được thu thập! Các 

ngươi cảm thấy chán nản, bởi vì các ngươi được coi là nổi bật giữa các bạn bè của mình. Đức Chúa 

Trời đã nói và phán, sám hối! ... Và chính Ta sẽ để chân các ngươi một lần nữa lên trên con đường 

chân lý, Nơi tất cả sự hiểu biết đến từ Đức Chúa Trời và được ban cho qua Đấng Kitô, Đến với tất cả 

những ai thực sự ở trong Ngài, và Ngài ở trong họ... 


