
V4/13 Thức dậy đi... Tất cả các Giáo Hội của Loài Người -  

Các Ngươi nửa vời, như Nước ẤM 

 

Ngày 23 tháng 5 năm 2006 - Từ Chúa, Đức Chúa Trời và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta 

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

 

[Timothy] 

Hãy Nhìn lên! Đức Chúa đến! Thiên Chúa của Sabaoth đến, Thiên Chúa các đạo binh, Vua của các vua, 

Chúa của các chúa; trên ngọn núi trắng Ngài đến! Này, Ngài sẽ quy tụ các thánh và mỗi con chiên con 

của Ngài, và cất bày súc vật bị giết làm thịt lên. Ngài sẽ giải thoát những kẻ bị chà đạp, áp bức dưới 

chân của sự đàn áp, và nâng dậy những kẻ đã bị giết vì chứng ngôn của họ, và họ sẽ ở trong nhà của 

Đức Chúa Trời, mãi mãi! 

 

Những người thân yêu, Thiên Chúa ở với các con! Ngài luôn ở bên các con! Ngài ở với dân của Ngài, 

chưa bao giờ rời đi; Ngài vẫn gắn chặt với trái tim của người được ban phước, được cứu chuộc! Hãy 

nhớ những lời của Ngài: "Thật, Ta luôn ở với các con, thậm chí cho đến cuối cùng của thời đại này" ... 

Vì vậy, mỗi người hãy nghe những lời của Ngài, và có sự bình an.  

 

Đức Chúa, Đấng Cứu Thế của anh em phán thế này ... 

Hỡi những  con cái yêu dấu, hãy nhớ những lời của Ta: "Ta ra đi để chuẩn bị chỗ ở cho anh em; và nếu 

Ta đi và chuẩn bị chỗ cho anh em, Ta sẽ trở lại tiếp đón anh em với chính Ta, và Ta ở đâu anh em cũng 

ở đó "... những người yêu dấu, nếu Ta đã nói như vậy, làm thế nào các con không tin Ta? Vì Ta đã nói 

với các con sự thật, Ta đến! Ta đã đến, và Ta sẽ trở lại và quy tụ những người được tuyển chọn của 

Ta, và này, Ta cũng sẽ đến trong Quyền Năng lớn lao và Vinh Quang! 

 

Tuy nhiên, các ngươi trong thế giới này không tin những lời của Ta, và các ngươi cũng không biết Ta. 

Những người thân yêu, làm sao mà các ngươi không hiểu Bài Phát Biểu của Ta? Này, Ta sẽ công bố 

cho các ngươi thông qua người dân của các ngươi, trong chính miệng lưỡi của các ngươi, nhưng các 

ngươi từ chối không chịu lắng nghe. Các ngươi không thể chịu nổi khi nghe, vì lòng dạ các ngươi vẫn 

còn xa Ta; sự thù hận đã xuất hiện giữa chúng ta. Vì các ngươi vẫn kết hôn với thế giới này, bị tràn 

ngập sự cuốn hút bởi những lời dối trá, những sự thật giả tạo được gọi là khoa học và tôn giáo, đã 

chối bỏ Danh Ta và cướp đi vinh quang của Ta ...Những người yêu dấu, Ta là sự thật, được Sinh ra trên 

thế giới để làm chứng! Và Nầy, Ta làm chứng lại lần nữa; bởi các tôi tớ của Ta, Ta nói, và qua các con 

tàu yêu dấu của Ta, Ta đã dấy lên Lời của Ta một lần nữa; nhưng các ngươi sẽ không nghe Ta! Ngay cả 

những người ở trong nhà thờ của loài người cũng từ chối Ta, vì các ngươi sẽ không chấp nhận Ta như 

Ta là.., và các ngươi cũng sẽ không nghe những Lời của Ta! Khốn thay cho các ngươi, do đó! Khốn 

thay, Ta nói với các ngươi! Khốn thay cho những ai chối bỏ Lời của Chúa và ôm chặt giáo lý của loài 

người!  

 

Con cái yêu dấu, Ta sống trong các con? 

Các con có biết Danh của Ta không? ... 



 

Vì Ta nói với các con sự thật, tất cả các con ngủ, tất cả các các con thiu thiu ngủ, 

Các con nằm trong một chiếc giường đầy sự tự tin của con người, 

Bao phủ mình bằng màu tím và đỏ tươi! ... 

 

Kìa, các con nằm trên nền đá đã bị nứt,  

Một nền tảng giả, một cách tham nhũng, 

Khi các con tiếp tục xây dựng bức tường cao, Với vữa không đun! ... 

 

Hết Nhà thờ này đến nhà thờ khác, 

hết phái này đến phái khác, 

Luôn đi theo các điều răn của con người! 

 

Vì vậy, hãy nghe lời của Đức Chúa, vì Đức Chúa phán thế này ... 

Tất cả các công trình của các ngươi là vô ích! Mỗi nhà thờ của các ngươi sẽ trở nên trống rỗng; mọi 

tòa nhà bị tàn phá, tất cả các giáo phái của các ngươi đều bị hủy diệt! Vì Ta đã không cư ngụ ở đó! 

...Nhà thờ của con người, tốt! 

 

Nhựng giáo hội của loài người, hãy ăn năn! 

Giật đổ xuống tất cả những gì các ngươi đã xây dựng trong Danh của Ta cho chính mình và của chính 

mình, cho vinh quang của chính các ngươi! Hãy phá đổ nó xuống, và bắt đầu lại trong Ta! Chúa phán. 

Hãy vâng theo Lời của Ta, như Lời đã được ghi chép; hủy bỏ tất cả những gì các ngươi đã viết! Đừng đi 

theo đường lối được đặt ra bởi những người sáng lập; ngừng chú ý đến tất cả những giáo điều và 

truyền thống tham nhũng được truyền lại cho các ngươi bởi tổ tiên của các ngươi! Hãy chia mảnh đất 

hoang này, và đừng gieo trong đám thạch và gai nữa!   

 

Các ngươi trở thành người kiêu ngạo như thế nào ... Các giáo hội của con người, các ngươi sẽ rao 

truyền theo Thánh Ý Thiên Chúa không ?! Các ngươi có sự hiểu biết của Ta không ?! Các ngươi đã nói 

bằng miệng của các tiên tri trong suốt các thời đại không? Hãy nói với Ta, các ngươi đã có thể cứu 

được dù chỉ một người trong số tất cả dân của Ta khỏi chết không ?! Con trai của loài người, các 

ngươi đã chịu đóng đinh trên thập tự giá vì Ta không ?! Ta đã chết vì các ngươi ... Hãy hạ mình xuống! 

Hãy dâng chính mình trên bàn thờ! Các con cái yêu dấu, hãy đóng đinh đời mình trong thế gian này, 

và thoát khỏi giữa chúng! Chỉ sau đó các ngươi sẽ bắt đầu nhận biết Ta, chỉ khi đó các ngươi mới bắt 

đầu nhìn thấy Ta như Ta thật sự là. 

 

Hỡi những người yêu dấu, hãy theo Ta như Ta là, và Ta không phải theo như ý muốn của các con. Chỉ 

một mình Ta là Thầy của các con. Một mình Ta là sự an toàn của các con trong lúc hiểm nguy, Chắc 

chắn như vậy, mà nó đang đến, các con không biết Ta, và các con cũng không có tình yêu đối với Đức 

Chúa Trời trong trái tim của mình. Đối với những ai yêu mến Ta, hãy theo Ta và bước theo những cách 

của Ta và giữ các Điều Răn; và những ai đã nhận lãnh Ta đã khiến cuộc sống của họ là một hy lễ sống 

động, sẵn sàng từ bỏ tất cả mọi thứ vì Ta ... Vì vậy, đừng chờ đợi, những người thân yêu! Làm ngay 

bây giờ! Vì ngày của Đức Chúa gần đến, và kìa, sự vĩ đại và ngày khủng khiếp đang đến nhanh chóng! 



 

Những người yêu dấu, các ngươi đứng ở đâu? Các ngươi sống cho ai? Các ngươi đã thành lập bằng 

máu của Ai trong sự sống?? ... TÔI LÀ NGUỒN CỦA SỰ SỐNG! Đừng chỉ nói rằng các ngươi ở trong Ta, 

sống trong Ta! Ăn, thở và di chuyển trong Ta, mang lại hoa trái bằng thể loại! Vâng, trong mọi việc các 

ngươi làm, hãy làm vinh Danh Chúa Cha, Cha của các ngươi ở trên trời! Tôn vinh Ta không chỉ ngoài 

đôi môi miệng, nhưng trong mọi việc các ngươi làm, đức tin sống động làm việc xứng đáng với sự ăn 

năn! Vì ai tôn vinh Ta, tôn vinh Đấng đã sai Ta.    

 

Tuy nhiên, các ngươi không tôn trọng Ta, và các ngươi cũng không tuân theo Giáo Huấn của Ta;  

Các ngươi hoàn toàn ghét âm thanh của Tiếng Kèn này! ... 

 

TẤT CẢ CÁC NGƯƠI GIỐNG NHƯ NƯỚC ẤM, LỢ LỢ, KHÔNG NÓNG CŨNG KHÔNG LẠNH! 

 

Này, các ngươi đã trở thành những người yêu thích thú vui hưởng thụ. 

Thay vì những người yêu mến Thiên Chúa, một người vô luật pháp! ... 

 

Vì vậy, Ta phải nhổ các ngươi ra;  

Ta phải để các ngươi lại để sàng lọc trong Ngày của Đức Chúa. 

 

Đấng được gọi là Đấng Kitô và Chúa Giêsu, YahuShua, Đấng Thánh của Do Thái phán như vầy… Các 

giáo hội của con người, giữ đèn của các ngươi cháy, vì vậy Ta có thể nhìn thấy khuôn mặt của các 

ngươi. Hãy chiếu đèn của các ngươi trên ngôi nhà của mình, để Ta có thể nhìn thấy những công việc 

tốt của các ngươi, tất cả những công trình vĩ đại mà các ngươi tuyên bố trong Danh của Ta. Vì Ta đã 

nghe tiếng la lớn của các ngươi rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, hãy xem chúng tôi đã nói tiên tri trong Danh 

Chúa như thế nào, hãy xua đuổi ma quỉ ra vì Danh Chúa, và làm nhiều phép lạ trong Danh Ngài.  

 

Nhưng chắc chắn nhất, Ta nói với các ngươi, Ta không biết các ngươi! Đèn của các ngươi đã tắt, và các 

ngươi chẳng có gì để làm cho nó cháy lại; cũng không sẵn sàng đi ra để đón nhận những người mà Ta 

đã gửi, vì các ngươi luôn luôn chống đối họ. Vậy, các ngươi sẽ ở trong ngôi nhà đã ra tối tăm, khoanh 

tay lại để ngủ, cho đến chừng nào sự nghèo nàn sẽ thắng các ngươi, và sự khan hiếm khiến cho các 

ngươi ra ngoài! Vì Ta đã có ý định gửi thiên tai, phá hủy đột ngột, cho đến khi mọi nhà thờ đều bị toạc 

ra, không thể sửa chữa ...   

 

Vì vậy, hãy đi ra khỏi nhà thờ của con người, 

nắm lấy ánh sáng, và bây giờ nhận lấy dầu tinh khiết! 

 

Hãy từ bỏ ngôi nhà trên trái đất này, và ở trong Thần Khí của Đức Chúa Trời! Những người yêu dấu, 

bao lâu nữa Ta phải chờ đợi các ngươi,? Bao lâu nữa các ngươi đặt Ta sau cùng, như một người bị 

buộc phải chờ đợi trong các phòng chờ bên ngoài? Bao lâu nữa các ngươi sẽ làm ô uế Ngày Sa-bát của 

Ta và bỏ qua những ngày Thánh của Ta? BAO LÂU NỮA CÁC NGƯƠI SẼ MẠO PHẠM DANH TA VÀ CÁC 

GIỚI RĂN, TRONG DANH CỦA ÂN SỦNG ?! Hãy theo Ta, đi theo đường lối của Ta, và từ bỏ mọi điều 

răn nầy của loài người! Vì Ta không ở trong nhà thờ nào làm bởi bàn tay loài người; Ta sống trong 



lòng người! Ta sống trong những ai yêu mến Ta và vâng theo mệnh lệnh của Ta, Ta sẽ ở với những 

người liên tục tìm kiếm Ta và muốn nhận biết Ta như Ta thật là; Ta ở trong đền thờ của Đức Chúa Trời 

mà do Tay Ngài làm.  

 

Vì thế, những người yêu dấu, trở về với Ta, trở về Tình yêu thứ nhất của các ngươi; bắt đầu lại trong 

Ta, và bước đi trong những công việc ban đầu. Hãy nắm lấy Lời Chúa một lần nữa, trong đó các ngươi 

thật sự được tái sinh lần nữa. Hãy đi ra khỏi giữa chúng nó, và thoát khỏi những cái bẫy của ma quỷ; 

được tự do khỏi tất cả những thung lũng gai, bao quanh các ngươi như vòng xoay. Vâng, được sinh ra 

một lần nữa trong thần khí và trong sự thật, và Ta sẽ trở lại với chân đèn của các ngươi và khôi phục 

lại các ngươi cho nơi thích hợp... Các ngươi sẽ không còn ngồi ở trong bóng tối đó, mờ dần vào giấc 

ngủ.  

 

Vì có một sự thật tuyệt đối,  

Một Con đường do Chúa Cha công bố 

Và một cuộc sống không bao giờ kết thúc! ... 

TA LÀ ĐẤNG ẤY!… 

 

Vì vậy, các ngươi chén tai và lắng nghe, được tỉnh thức, rất tỉnh táo, 

Và hãy chú ý, vì tiếng kèn đang vang lên! ... 

 

Một lần nữa Ta nói, THỨC DẬY! 

Lắng nghe âm thanh của Tiếng Kèn này ... và Chú ý Cảnh Báo của nó! ... 


