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Từ Chúa, Thiên Chúa và Đấng cứu độ của chúng ta –ban cho ngày 2 tháng 7 năm 2006 
Lời của Chúa phán với Ti-mô-thê, cho tất cả những ai có tai để nghe 

 

Đức Chúa phánthế này với tôi tớ của Ngài… Timôthê, hãy viết nhưTatruyền cho con, và hiểu những 

lời của Ta và cùng một từ mà Ta cũng đã đặt trong con. 

 

Đã đến lúc, và vẫn chưa đến, để con nói. Ta sẽ đặt những lời của Ta trong miệng của con và khiến con 

nói ra. Con sẽ không sợ hãi. Con sẽ không vấp ngã. Con sẽ không bóp nghẹt giọng nói của Ta trong 

con. Con sẽ khóc thật to với giọng nói mới, con sẽ hét lên lời tuyên bố của Ta. Trong giọng nói lớn, con 

sẽ nói những Lời dạy bảo của Ta.Con sẽ hát những lời ngợi khen Thiên Chúa trên vùng đất này. Phải, 

ngay cả trong nhiều vùng đất Ta sẽ chỉ cho con, con sẽ mục vụ. Con chắc chắn sẽ đi theo lệnh của Ta. 

 

Ta sẽ đốt than hồng trong con, con sẽ bùng cháy từ bên trong Một ngọn lửa rực cháy sẽ hoành hành 

trong con. Con sẽ phun lửa vào mặt của vô số, và họ sẽ được hát, họ sẽ bị đốt cháy. Ngay cả những 

người chống lại con, những kẻ nổi loạn chống lại Thiên Chúa của chúng và gieo rắc sự bất đồng, ngay 

cả những người này cũng sẽ bị thiêu rụi, chạy trốn trước sự kinh hãi của Đức Chúa. Chúng cũng sẽ biết 

rằng những gì con nói không phải là của riêng con, mà là cơn thịnh nộ của Thiên Chúa nói qua những 

con người đơn thuần, những tiên tri của thời đại này, một lời kêu gọi ăn năn, công bố cuộc phán xét 

của Ta, mang đầy sức nặng của Thần Khí của Ta mà Ta sẽ thiết lập trong con. 

 

Hãy coi chừng, và chú ý đến Lời Chúa được tuôn ra trên của lễ đặc biệt của Đức Chúa.Những người 

này đã nhận được phần thưởng của Ta, họ sẽ không chết.Họ sẽ gắn kết và cưỡi vào trận chiến. Họ sẽ 

giết tất cả mối thù hận giữa Ta và dân của Ta, một sự chia rẽ lớn…Họ sẽ chia vụ thu hoạch của Ta. Họ 

sẽ thổi kèn, họ sẽ không mệt mỏi, họ chắc chắn sẽ hát. Các con tàu của Ta được niêm ấn. Họ được lấp 

đầy và được đặt ở những vị trí của họ. 

 

Ta sẽ đổ họ ra cho tất cả mọi người, cho dù họ sẽ nghe hay liệu họ sẽ phải chịu trách nhiệm với những 

gì được nói trong phiên điều trần. Tất cả sẽ nghe, 

Ngôn ngữ không phải là trở ngại đối với Thiên Chúa.Vì tất cả các ânđiển của Chúa Thánh Thần, Tasẽ 

phải chọn, thậm chí nhiều hơn họ sẽ nhận được. 

 

Một trong những người như vậy là con, ôi Timôthê yêu dấu. Tại sao con nghi ngờ những gì trước 

mặtcon? Hãy nắm lấy những lời hứa của Ta, và tin tưởng, và con sẽ được trao tất cả những gì trái 

timcon mong muốn, vì những gì con đã hỏi về Ta là của một trái tim chính trực và phù hợp với ý muốn 

của Ta. Mặc dù con vấp ngã, mặc dù con đã ngã, hãy nhớ, Ta đã nhìn thấy trái tim của con. Ta biết 

rằng ngay cả con không biết về chính mình. Hãy tin, và nó sẽ được thực hiện, vì những lời cầu nguyện 

của một người đàn ông chân chính tận dụng nhiều. Và cùng một người có đức tin thuần khiết, không 

có gì phải nghi ngờ, có thể làm bất cứ điều gì Thiên Chúa yêu cầu, vì Thiên Chúa ngự trong người đó 



và người đó sống trong Thiên Chúa. 

 

Đức Chúa, Đấng cứu chuộc của con phán!Vậy thì Timôthê, con đang chờ đợi điều gì? Hãy đến đây và 

ngồi bên cạnh Ta, và Ta sẽ ban cho con sự hiểu biết về tất cả những gì con tìm kiếm. Nhận của Ta, và 

để chúng tađứng lên và đi vào trận chiến.Sự Chiến thắng được đảm bảo, vì kẻ thù đã và đang bị đánh 

bại, từ nền tảng của thế giới…Không sợ hãi, Thiên Chúa ở cùng con. 

 

Timôthê, con chưa hỏi về điều mà Ta đã nói với con. Nếu con đi và ở giữa một trong những người vợ 

tốt bụng của các con, sẽ không có hòa bình, nhưng chiến tranh. Và nếu các con không đi, sẽ không có 

hòa bình, mà là chiến tranh. Vậy sau đó, các con sẽ làm gì khi đối mặt với xung đột nhất định? Ta có 

thương xót những người này, những người đã lên tiếng chống lại Ta, thậm chí là một lời nguyền rủa 

của Lời Ta không? 

 

Thật vậy, Ta sẽ, vì họ sẽ đến để kêu cầu DanhTa bởi cuộc đại nạn.Có phải Ta sẽ không trừng phạt 

những thương hiệu khói lửa này, những người làm sáng tỏ nhà tiên tri của Ta và mạo phạm những Lời 

của Ta và món quà này Ta đã tặng họ không? Có phải Ta sẽ cho con trái của Cơ Thể Ta, sự tôn nghiêm 

trong Lời nói của Ta, và sau đó ném cho chóăn không? Kìa, con đã cho chúng ăn, chúng đã ăn.Kìa, 

chúng đã nôn nó ra một lần nữa và biến nó thành thịt cho ruồi bọ.Có phải Ta sẽ không trừng phạt 

chúng? 

 

Những gì của con, con traiyêu dấu của Ta? Con có giữ im lặng trước sự hiện diện của những người đã 

phạm tội chống lại Ta không? Ta biết con, người yêu dấu,con sẽ nổi giận, và con sẽ được biện minh, 

nhưng không phải vì tức giận. Ti-mô-thê sẽ nói… Ta sẽ đặt Lời của Ta vào miệng anh ta, và anh ta sẽ 

thu thập chúng bằng Sự thật. 

 

Vì vậy, sau đó, Ti-mô-thê và vợ, Người yêu dấu, hãy đi và kính trọng cha mẹ của các con, vì họ tin vào 

Ta… Trong việc này các con làm tốt, điều này cũng không trái với Thánh Ý của Ta.Vì nếu những người 

đó, những người lớn tuổi trong đàn chiên của Ta, kêu gọi các con, các con chắc chắn sẽ đi. Và nếu 

những người khác đến, những người cũng được kêu gọi, mặc dù họ vẫn xét đoán, các con vẫn sẽ tôn 

kính mẹ và cha của các con, vì nơi ở của họ là của Thiên Chúa và được thánh hóa bởi sự hiện diện của 

Ta ở đó. 

 

Một cảnh báo…Không ai sẽ khởi hành đượchài lòng.Búa sẽ rơi xuống và khoảng cách sẽ được nới 

rộng.Một cú hích nghiêm trọng, một nỗ lực lớn về lời nói.Từ sự bất mãn và tổn thương sẽ đến sự 

thống nhất.Mặc dù có sự chia rẽ, sẽ có sự thống nhất và hòa giải sau đó. 

 

Hãy nhớ, những người bé nhỏ, để giữ im lặng và để giữ hòa bình bằng những lời giả dối, là chối Chúa 

Thiên Chúa của các con, và Ta Đấng mà Chúa Cha đã gửi đến để ngự giữa các con, ngay trong sự hiện 

diện của các con. 

 

Không được chán nản, cũng không phải sợ hãi, vì sự khó khăn đang đến… Một sự thức tỉnh vĩ 

đại…Những cảnh tan hoangđã được xác định. Và chính những người này, những người chế nhạo các 



con và mạo phạm DanhTa sẽ chạy…Họ sẽ chạy trốn và tìm nơi ẩn náu.Và họ sẽ đi đến với ai? Họ sẽ 

đến với những người đã bị sailầm và ăn năn. 

 

Sau đó, các con sẽ nói với họ ‚Hãy đến, các bạn được chào đón.Các bạncũng không bị từ chối. Hãy ăn 

năn không phải vì những gì các con đã làm cho Ta, vì Ta đã tha thứ cho các con. Hãy quay về với Ngài, 

Đấng sẽ cứu các bạn, Hãy quay về với Thiên Chúa, Thiên Chúa của các bạn và kêu cầu Ngài nhân danh 

Con của Ngài, Chúa Giêsu Kitô, Đức Chúa. 

 

Hãy vui mừng vì Ta sẽ đến nhanh và Ta sẽ chiến đấu chống lại chúng bằng thanh kiếm của miệng 

Ta.Tất cả thù hận chống lại Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi sẽ chết trong ngày đó. Ta là Vương 

quốc, Quyền Năng và Vinh Quang, mãi mãi và mãi mãi Amen và Amen. 


