
V4/1 Đức Chúa phán! 

Mỗi GiáoLý và truyền thống đồi bạisẽ sụp đổ dưới sức nặng của Sự Thật! 

(Tiêu đề gốc => Người canh gác) 

 

Từ Chúa, Thiên Chúa và Đấng cứu độ của chúng ta - Ngày 19 tháng 3 năm 2006  

Lời của Chúa phán với Timôthê, cho Timôthê và cho tất cả những ai có Tai để nghe 

 

Đức Chúa phán thế này… Như Ta đã đưa dân của Ta ra khỏi đất Ai Cập trong những ngày của thời cựu 

ước, vì vậy, theo cách tương tự, Ta sẽ giải thoát dân của Ta một lần nữa. Vì sự phản đối kịch liệt chống 

lại họ là rất lớn, và nước mắt của họ đã rơi đến tậnThiênĐàng. Kẻ thù của họ bao vây họ ở mọi phía, 

chúng đang thu thập sức mạnh, khi những sự ghê tởm phình to trên vùng đất thánh khiến họ tan 

hoang. 

 

Kìa, sự gian ác vĩ đại tràn ngập khắp trái đất! Tội lỗi của mọi loại được vi phạm không ngừng, và sự đồi 

trụy được tổ chức công khai trên đường phố! 

 

Những dây leo vĩ đại của sự gian ác mọc lên không thể tưởng tượng nổi, gieo rắc sự ghê tởm, phát 

triển và lan rộng và ăn rễ xuống! Kìa, họ trèo tường và đi vào trong các vết nứt, khi họ tìm cách mới 

để xâm chiếm mọi thành trì và phá vỡ mọi rào cản! 

 

Vì vậy, với một bàn tay hùng mạnh, Ta sẽ tập hợp dân của Ta từ trái đất. Từ mọi góc, từ mọi bộ lạc, 

ngôn ngữ, dân tộc và quốc gia! Và mọi đứa trẻ nhỏ và vô tội sẽ ra khỏi vòng tay của cha mẹ không tin 

của chúng; kìa, ngay cả từ trong bụng mẹ Ta cũng sẽ cướp chúng đi! Sẽ có tiếng khóc lớn và nghiến 

răng. 

 

Vì vậy, hãy nghe lời của Ta, Timôthê và hãy chú {, vì đã đến lúc Ta đã phong chức cho con một Tiên Tri 

cho các quốc gia, và con sẽ là một nhân chứng cho Ta, một người canh gác kêu la giữa vùng đất hoang 

vu này, giữa một người nổi loạn và cứng cổ nhất, nói rằng ‚Chuẩn bị con đường của Đức Chúa! Đặt tất 

cả những con đường quanh co này thẳng! 'Và giống như một hòn đá kiên quyết, Ta sẽ đặt con chống 

lại chúng vào ngày Ta gửi cho con Thần Khí của sự thật và lời tiên tri, Thần Khí của sức mạnh và phép 

lạ.Thiết lập một hòn đá Không thể bị phá vỡ, một trụ sắt không thể bị di chuyển. 

 

Vì vậy, con trai của Ta, hãy lấy những gì Ta đã ban cho con và cho người đói ăn, nâng đỡ những người 

đau khổ và cho người khát uống. Lấp đầy trái tim của sự hoang vắng bằng những Lời của Ta, quở 

trách, hô hào và khích lệ. Hãy kết án thế hệ này theo những cách độc ác của nó! Vì Ta sẽ thắp một 

ngọn lửa trong tim và vào tai con, Ta sẽ nói, và thông qua con, Ta sẽ làm chonhững kế hoạch của Ta 

được biết đến. 

 

Và một số người sẽ khóc to, nói rằng… Thật vậy, Đức Chúa sống và đã gửi cho chúng ta một Tiên Tri!  

Không có người đàn ông nào trong thời gian này đã nói theo cách như vậy, chúng ta cũng không thấy 

các dấu hiệu và kz quan như thế này! Chắc chắn đây là việc Chúa đang làm; thần thánh là Danh của 



Ngài! Do đó, đi ra ngoài, Timôthê và bước đi trong tên được ban cho con. Tôn vinh Ta, và mang vinh 

quang cho Danh của Ta! 

 

Nhưng hãy cẩn thận, Timôthê, vì có nhiều người tuyên xưng rằng họ biết Ta, nhưng không thực sự 

biết Ta. Có nhiều người khôn ngoan trong mắt họ, nhưng theo cách của Ta thì họ không có kiến thức. 

Vâng, có nhiều người sẽ bước ra và chiến đấu chống lại con, làm như vậy với cái danh mà Ta được gọi 

trong số họ.Họ sẽ nói xấu con và nhổ vào con, và tìm cách làm hại con; thật vậy, họ sẽ bức hại con 

bằng lời nói và bằng hành động. 

 

Và nhiều người sẽ nói rằng… Hãy nhìn người đàn ông này! Anh ta không có học, và anh ta nói với 

chúng ta với thẩm quyền! Có phải anh ấy sẽ dạy chúng ta không?! Sao anh ta dám sửa chúng ta chứ! 

Vì chúng ta biết Chúa và ý muốn của Ngài mà, chúng ta đã phục vụ Chúa cả đời! Có phải đây không 

phải là một trong những tiên tri, loại mà Chúa đã nói đến, kẻ sẽ đến nói và làm phép lạ, rằng anh ta có 

thể đánh lừa cả những người được chọn không?! 

 

Đừng nghe họ, Timôthê! Đừng để bị gạt sang một bên, cũng đừng theo đuổi họ; đừng bị lung lay Hãy 

chú { đến những bài diễn văn ngạo mạn và đen tối của họ, không lắng nghe một lời nào phát ra từ 

miệng họ! Không được quay sang tay phải, cũng không được sang trái, nhưng hãy đi thẳng về phía 

trước, tuyên bố Lời của Ta bằng mọi cách nói và thiết bị. Vì những người tôn vinh Ta trong Danh Đấng 

Mếtssiah, và tuân theo các Điều Răn của Ta, là sự thật; họ không có nghĩa là sai! Vì thần khí của Ta 

ngự trong họ, và chính Ta đã gửi cho họ. Ta là Chúa. 

 

Do đó, con sẽ tuyên bố Lời của Chúa và phát âm bản án của Ta; con chắc chắn sẽ đưa ra lời quở trách 

mạnh mẽ của Ta! Timôthê, thổi mạnh vào cây kèn này, và tuyên bố Danh của Đức Chúa mà không cần 

đặt trước! Vì trongDanh Ta, và nhờ sức mạnh của thần khíTa, các con sẽ làm tất cả những điều này. 

Người cao ngạo bị loại bỏ, kẻ kiêu căng phải khiêm nhường, mọi học thuyết đồi bại và truyền thống 

bẩn thỉu sụp đổ dưới sức nặng của Sự thật! Vì Ta chắc chắn sẽ đặt tất cả những con đường quanh co 

này thẳng! Chúa phán. 

 

Mùa xuân đang đến, mùa đông hơi thở cuối cùng đang thổi. Đã đến lúc tất cả các cây vả đâm chồi và 

phát triển, ra lá rất nhanh và sinh nhiều trái… 

 

Con trai của Ta, con đã được cắt tỉa và được trồng lại trong đất tốt. Bây giờ hãy sinh hoa trái sau 

những gì Ta đã trao cho con! Từ đó, hãy nhanh chóng đến ngày Ta sẽ làm lại một lần nữa, rằng con có 

thể sinh nhiều trái hơn nữa! Mỗi lần vào thời điểm được chỉ định của chúng. 

 

Vì Ta là Chúa và đây là Thánh Ý của Ta, và nó sẽ được hoàn tất. 


