
V3/24 Khốn cho các Giáo Sĩ, rao giảng nhân Danh Chúa.  

Hãy nhớ rằng các ngươi đi theo Ai, và phải lắng nghe Ai? 

 

Hãy canh chừng những gì Ta gửi cho các ngươi, những người này mang hoa trái vô giá theo cách của 

Thần Khí Từ Chúa, Đức Chúa Trời và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, ban cho ngày 31 tháng 1 năm 2006  

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

 

Đức Chúa phán như vầy… Con của Đức Chúa Trời ... Đấng đang có, đã có, và sẽ đến ... Ngừng bàn tán 

giữa các ngươi, và chối bỏ sự thật về Ta là ai. Cha Ta liên tục gửi các tiên tri của Ngài, để rao giảng và 

tôn vinh Danh Ta. 

 

Ngay từ ban đầu, Ngài đã sai họ đến cùng các ngươi, và cho đến thời cuối cùng các ngươi sẽ nghe và 

thấy họ ... Đúng vậy, một đám đông, số đông người đã chuẩn bị, như Lời kêu gọi lớn lao của Đức Chúa 

Trời, để loan báo sự hiện đến của Người Con, Con của Quyền Năng và Vinh Quang. 

 

Hãy làm như các tôi tớ của Ta, các đấng tiên tri, đã thổi kèn, và đã xảy ra, như lời đã chép và đã viết ... 

Đức Chúa Trời phán. 

 

Khốn cho các ngươi, những giáo sĩ và những kẻ giả hình, những người nói rằng Ta không gửi họ ... 

Khốn thay, Ta nói với các ngươi. 

 

Các ngươi có nói thay cho Ta không? Các ngươi há sẽ ra lệnh cho Ta, và tuyên bố Thánh Ý của Ta, há 

chẳng nghe tiếng Ta, và đừng hướng dẫn Thần Khí Ta ở trong các ngươi, mà các ngươi nói các ngươi 

biết sao? Dừng lại những tiếng cười khinh thường của các ngươi. 

 

Bệnh dịch của các ngươi là sự kiêu ngạo, tiêu thụ các ngươi trong danh nghĩa của sự kiêu ngạo, sự 

hoạt động của trái tim hư hỏng của con người, theo những cám dỗ của tên ác quỷ ... Tự giải thoát cho 

mình! Tự hoàn hảo mình, và Ta sẽ giải cứu các ngươi. Khám phá đôi tai của các ngươi, rửa bùn từ mắt, 

và lắng nghe tất cả những gì Ta gửi cho các ngươi chăng? ... 

 

Họ chuẩn bị con đường, cho ngày Vinh Quang Vĩ Đại của sự ngự đến sắp tới của Đức Chúa Con. Vua 

các vua, Chúa của các chúa ... của Hôm nay, hôm qua, và mãi mãi, Đức Chúa phán. Này, các tiên tri, 

trong những thời hiện đại này ... Thật Giả lẫn lộn... Hãy nhận biết, ai là người mà Ta gửi cho các ngươi, 

vì họ được đóng dấu ở trên trán, và có Thần Khí của Đức Chúa Trời trên họ.Họ là đám đông của Ta, 

đang đến theo cách của Gioan, rửa tội cho những ai muốn hối cải bằng Nước, và Lời đã ban cho ông ... 

Bởi lời rao giảng, Gioan, đã làm cho con đường thẳng đến Con Chiên của Thiên Chúa. Thiên Chúa Cha 

sẽ cần phải gửi bao nhiêu tiên tri nữa trước mặt Ngài? ... Ngài sẽ sai một đoàn dân đông đến, để loan 

báo và chuẩn bị con đường của con Sư Tử vĩ đại và khủng khiếp của Giuđa, Người có thanh gươm 

trong miệng, cây roi và quạt của Ngài trong tay. , mang lưỡi liềm đã sẵn sàng của Ngài để gặt hái, 

người sẽ tẩy sạch hoàn toàn mặt đất. 

 



Đức Chúa phán như vầy… Ngày ấy đã đến, và chưa đến, khi các tôi tớ của Đấng Tối Cao sẽ nói và làm 

phép rửa ... Trong miệng của họ sẽ là lửa, làm phép rửa tất cả trong Lời của Đức Chúa Trời. Hãy đến, 

tất cả những ai trung thành ... Hãy tập hợp lại ... Sống và hít thở trong Ta! ... Ta là Ôcxy, Hơi thở của 

Sự sống ... 

 

Những dòng nước của tri thức và niềm vui, làm sạch tất cả những kẻ bị vấy bẩn và bầm dập, chữa lành 

chúng trong Máu của Ta, biến đổi chúng trước khi Ta đến, an ủi chúng bằng tình yêu của trái tim Ta, 

chảy như dòng sông, bùng nổ trong họ, như một nguồn mạch của tình yêu, hy vọng, đức tin và sự 

vâng phục ... Đưa họ đến với Vườn Địa Đàng và niềm vui của Ta, Nước Thiên Chúa, mà Ta chính là, vì 

sự cứu rỗi của họ ở trong Ta, là Đấng sáng tạo ra họ và hơi thở của họ ... 

 

Đã trở thành như họ ... Chết đi ... Thở hổn hển hơi thở cuối cùng của Ta như một con người... Sống lại 

trong Vinh Quang, vì vậy Ta có thể đến và sống trong họ, và với họ, mãi mãi và mãi mãi ... Cuộc sống 

không có kết thúc ... Amen. 


