
V1/32 Chạy ra khỏi khu Rừng và bỏ lại tất cả những thứ liên kết các ngươi với nó! 

 

Từ Chúa, Đức Chúa Trời và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, ban cho ngày 23 tháng 12 năm 2004 

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

 

Timôthê, hãy viết như Ta nói. Vì đã đến và đã xảy đến trên các ngươi, khi con cái Đức Chúa Trời phải 

được thanh tẩy và được tách biệt riêng ra cho vinh quang của Ta, Đức Chúa phán như vậy.  

Tuy nhiên, ngày nay, kẻ được thánh hoá sẽ bị buộc tội, và kẻ ác được đề cao. 

 

Và ngày mai sự xấu xa sẽ đến, chỉ được cho phép trong một mùa ngắn, để dân Ta có thể chịu thử 

thách và số đông dân chúng sẽ chia rẽ, lúa mì lột vỏ cho mùa gặt; một số cho người đầu tiên, trong khi 

nhiều người khác sẽ bị bỏ lại cho đến giây thứ hai, với tất cả các cào đốt trong lửa; những người có 

quyền sống đời đời, và những người ở bên trái của Ta để chịu phạt đời đời. Mặc dù vậy, amen. 

 

Vì ơn cứu rỗi đã đến và vẫn ở giữa các ngươi, ngay từ đầu, được tự do dâng hiến cho tất cả mọi người 

kể từ thời Immanu El trên trái đất. Tuy nhiên, người dân từ chối không nhìn thấy, và họ cũng sẽ không 

lắng nghe. 

 

Các dân tộc không muốn tham gia vào Sự Thật, vì họ trao đổi cho những lời giả dối và đã dàn xếp với 

nhau về những điều dối trá; mắt họ mù, tai họ điếc. Họ lạc lõng, lang thang vô vọng trong rừng không 

có hy vọng, trong số những cây cao lớn của sự ghê tởm, với bóng tối và lừa dối từ mọi phía. 

 

Tuy nhiên, những người đã nhận được mắt để nhìn thấy, nhìn thấy con đường phía trước rõ ràng và 

không có trở ngại, và làm theo nó. Và những người đã nhận được tai để nghe, nghe sự thật và tuân 

theo nó. Đối với con đường của người ngay thẳng được thắp sáng, nó không phải là tất cả ẩn dấu, 

mặc dù con người của thế giới này không ngừng cố gắng để che đậy nó. 

 

Nhưng càng cố gắng đẩy nó xuống, giấu nó bằng sức mạnh và che nó lại, ý chí lớn hơn nó chiếu lên ... 

Bùng nổ từ chỗ giữ nó, tràn ngập toàn bộ trái đất, nuốt hết bóng tối trên con đường của nó và biến 

đổi mọi thứ theo ý của nó! 

 

Này, đã đến rồi! Ngày ấy rất gần! ... Kẻ Trộm sẽ vào nhà và lấy trộm tất cả những ai không bị trói chặt, 

buộc, hoặc còng vào nhà ... Và tất cả những người mà chính họ sẽ thấy mình phải rời khỏi chỗ này ... 

Đức Chua phán như vậy... 


