
V4/25 Quay về với Thiên Chúa, khi cácngươi vấp ngã hoặcquay đi,  

và cácngươi chắc chắn sẽ rơi 

 

Từ Chúa, Thiên Chúa và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta - Ngày 4 tháng 8 năm 2006 

Lời của ĐứcChúa đã phán với Timothy, cho tất cả những ai có tai để nghe 

 

Đức Chúa, Thiên Chúa của Do Tháiphánthếnày ... Như Ta đã ra lệnh, nó chắc chắn sẽ được thực hiện. 

Như Ta đã phán, nó chắc chắn sẽ đến. Như Ta đã dự tính, nó sẽ được hoàn thành ... Vì vinh quang của 

Ta chắc chắn sẽ đến. 

 

Ta, thậmchíTa, làmcả hai, sẽ mở đường và cung cấp phương tiện. Mặc dù cácngươi vấp ngã, nó sẽ 

được thực hiện ... Những gì được thực hiện không thể bịbỏdở. 

 

Những aiTa đã chọn, Ta sẽ không loạibỏ. Những gì Ta đã nói với các tiên tri của Ta, thậm chí chúng sẽ 

ứngnghiệm ... Này, thậm chí những điều lớn hơn họ sẽ làm. Mặc dù họ vấp ngã, không có nghĩa là họ 

đã ngã xuống. Vì họ liên tục đến trước Mặt Ta trong sự ăn năn, với khuôn mặt của họ cúixuống đất. 

 

Phúccho người đến trước Ta biết xấu hổ và đau khổ vì tội lỗi của mình, vì Ta chắc chắn sẽ nâng anh ta 

lên và đặt anh ta trên caođểđượctônvinh ... Người hầu của Ta, cởi đôi dép của cácngươi khỏi đôi chân 

của mình, cho dù cácngươi đến với Ta, Ta ở đó . Bất cứ khi nào cácngươi nghe thấy âm thanh của 

giọng nói của Ta là mặt đất thiêng liêng, vì sự hiện diện của Ta tồn tại với cácngươi. 

 

[Chúa Giêsu Kitô] 

Phải, Ta đã đến để ngụtrong các đền thờ của Ta và thánh hóa chúng ... Một làm sạch mới. Tất cả 

mọingười đều vấp ngã; không ai vâng lời Tiếng nói của Ta với sự công chính thuần khiết ... Không, 

không một ai. Tất cả mọi người đều vấp ngã, nhưng những người này, những người này trước mặt Ta, 

Ta đã xức dầu trong Máucủa Ta và in dấuấntrên trán củahọ. Những người này vấp ngã, 

trongxácphàm… Nhưng KHÔNG PHẢI HỌ VẤP NGÃ. Tất cả mọi người vấp ngã, và nhiều người đã ngã 

xuống và vẫn chưa rơi vào ân sủng, nhưng các nhân chứng của Ta lại đứng lên, phủi bụi từ quần áo 

của họ, vàtiếp tục trong Danh Ta. Kìa, họ sẽ chịu đựng vì Danhcủa Ta, ngay cả đến cuối thời đại này ... 

Khi kết thúc cuộc hành trình, đã hy sinh tất cả nhân Danh Chúa, họ sẽ ôm lấy Thầy của họ, NgườiCha 

thật của họ, Đấng Tạo Hóa của họ. 

 

[Thiên Chúa Cha] 

Lòng thương xót của Ta chịu đựng mãi mãi ... Và những người nhận được lòng thương xót của Ta 

cũng sẽ chịu đựng…. Cuộc sống không có kết thúc, mãi mãi được nắm lấy bởi Bàn Tay Phải của 

Thượng Đế, sống trong lòng thương xót của Ngài và niềm vui của Ta trong Nước Trời đến, mãi mãi và 

mãi mãi… Amen… 


