
V4/35 Nhiều người được kêu gọi, nhưng chỉ cóít người được chọn 

 

11/12/06 Từ Chúa, Đức Chúa Trời và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta 

Lời Chúa Phán với Timôthê, Đối với những ai có tai để nghe 

 

Như vậy! Chúa nói với đầy tớ của Ngài ... Timôthê, hãy viết như Ta đã nói, hãy nghe và hiểu, rằng 

mục đích của Chúa có thể được thiết lập và được làm sáng tỏ. 

 

Kìa, Ta đã sai ngươi ra đi giữa chiên Ta, như một người chăn cừu thiếu kinh nghiệm, như kẻ ít hiểu 

biết về bầy chiên Ta. Tuy nhiên, từ ngày sinh của ngươi, Ta đã khiến ngươi khác biệt vì mục đích của 

Ta; Trước khi ngươi được hình thành trong bụng mẹ, Ta đã chỉ định ngươi là một tiên tri cho các 

nước. Vậy, ngươi hãy đi đến cùng Ta và làm cho dân Ta lấy ánh sáng, đèn hiệu sáng giữa bóng tối cuối 

cùng của thế hệ nầy, tiếng kêu la trong những nơi hoang vắng kêu gọi họ. Ngươi sẽ làm chứng cho Ta, 

là hòn đá sửa phạt mà Ta sẽ đặt dưới chân kẻ thù nghịch, và nghịch lại mọi nhà thờ của loài người, 

khiến chúng nó vấp ngã. Vì Ta đã làm đầy miệng ngươiLời của Ta, và đã khiến ngươi viết tất cả những 

Lời nầy, mỗi bức thư một thanh gươm sắc bén mà Ta sẽ phân chia ra. Ta là Đức Chúa. 

 

Vâng, Ti-mô-thê, Ta đã làm cho ngươi là kẻ canh giữ dân Ta; Vậy, ngươi sẽ nghe Lời của Miệng Ta và 

cảnh báo chúng nó khỏi Ta. Tuy nhiên, đôi tai của họ trở nên đục và sự hiện diện của họ đã trở nên 

thiết lập và kiêu căng, vì họ là những người kiêu căng và luôn luôn từ chối Tiếng của Chúa là Thiên 

Chúa của họ. Quả thật những Lời Ta đã trở thành một chủ đề bị khinh miệt trong họ, và trong những 

cách của Ta, họ không thấy vui sướng. Vậy, Ta sẽ làm cho các ngươi thêm bảy lần, và làm cho Lời nầy 

trở nên như tiếng kèn rùng mình trong tai của dân nầy, một cái gai ở phía bên kia đất nước mà không 

thể nào tháo gỡ được. Còn ngươi, Ti-mô-thê, sẽ bị coi như kẻ thù nghịch người ta, vì Ta đã đặt những 

Lời Ta trong miệng ngươi.  

 

Kìa, Ta đã kêu gọi ngươi ra khỏi giữa chư dân, là một bình đầy hư không, mà Ta đã làm cho sạch sẽ và 

đầy dẫy Danh dự; Một người bị ghét và bị ngược đãi bởi những người trong thế giới này, nhưng lại vui 

mừng bởi các thiên thần. Vì ngay cả những ai tự xưng mình là của Tổ Chiên của Ta thì sẽ ghét ngươi 

bằng sự hận thù sâu sắc và cay đắng, để đúc nhiều viên đá bằng lời nói và hành động; Vì họ không biết 

Ta! 

 

Vậy, Ta đã gọi ngươi ra khỏi thế gian, và cũng sẽ sai ngươi trở về thế gian, cho đến các đền thờ của 

loài người. Vì ngươi là thân thể của Ta, nhưng phải tách biệt khỏi cái được gọi là thân thể Ta bởi loài 

người; Vì Ta đã đặt ngươi chống lại chúng!  

 

Vì có chép về các tiên tri cũ của Ta, thì cũng sẽ ở cùng ngươi. Kìa, Ta đã làm mặt ngươi mạnh mẽ trên 

mặt chúng nó, và trán ngươi cứng cỏi trên trán chúng nó. Giống như đá cứng, cứng hơn đá lửa, Ta đã 

làm ra trán ngươi. Ngươi chớ có sợ chúng nó, cũng chớ kinh hoàng trước mắt chúng nó, mặc dù 

chúng nó đều là nhà phản nghịch! Vâng, Ta đã đặt ngươi trên các quốc gia, trên các vương quốc, để rễ 

và kéo xuống, hủy diệt, ném xuống, xây dựng và trồng! ... Vì Ta là Thiên Chúa, và Ta không thay đổi! 



 

Vì thế, Ta đang gửi ngươi ra giữa những con sói và giữa những con chiên lạc, cả hai sẽ cắn ngươi và cố 

làm hại ngươi. Kìa, trong ngày Ta để cho ngươi một số lớn, nhóm lại với ngươi, để chúng nó xé ngươi 

ra thành từng miếng, để chúng nó giẫm nát, và ngăn cấm Lời Ta bằng mọi cách. Vì ngươi được sai đến 

để nói sự thật, thật tuyệt đối và phát biểu sự phán xét của Ta trên các thành của loài người, để chiến 

tranh trong các chi thể của Ta, làm kẻ thù của loài người ...  

 

Timôthê, ngươi sẽ giết anh em mình trong lòng bằng gươm dao Ta sẽ cho ngươi , Và mệt mỏi cho dân 

chúng với tiếng kèn của Ta! Trong một tay, ngươi sẽ có một thanh gươm sắc bén có hai cạnh, đó là Sự 

thật Tuyệt đối; Và ở chỗ khác, Lời kêu gọi như tiếng kèn của Thiên Chúa, qua đó ngươi sẽ nghe lời 

cảnh báo ... Đừng sợ, con trai Ta; Ta ở với con để cung cấp cho con. 

 

Vì vậy, bây giờ hãy nghe lời của Chúa, vì đây là sự khôn ngoan ... 

Đức Chúa Trời ở trong mọi sự. Và nếu công lý của Cha không phải là một phần, thì sẽ ứng nghiệm 

trong những ngày sau hết, rằng những người tự đặt mình trước, sẽ là người cuối cùng, và những 

người được xem là cuối cùng sẽ là người đầu tiên ... Vì Ta sẽ làm gì, và những gì Ta sẽ nói với tất cả 

những ai tự gọi mình là kitô hữu, cho một người dân thường, người nói trong Danh Ta một cách liên 

tục, cầu khẩn Lời của Ta trong Kinh Thánh, thì trong ngày Sa-môn không vâng lời nó sao? Người nào 

nghĩ mình là công chính, đơn giản bởi vì anh ta biết Danh Ta, sẽ được lấy ra khỏi Ngày của Đức Giavê, 

như một phần thưởng cho sự bất tuân và sự cao thượng của Ngài sao? Chắc chắn không! 

 

Và tất cả những ai nói trong Danh Ta là gì, dùng Lời của Ta để cất cao mình và xét đoán kẻ khác? Ta sẽ 

thưởng cho những người cao cả và giải phóng người công chính chăng? Ta có nên nâng đỡ ai giảng 

dạy học thuyết của con người sao? Ta có cần trốn tránh cho những người kiên định theo cách riêng 

của họ, khi họ chiến đấu chống lại Ta ? Chắc chắn không! 

 

Vì những tôi tớ của Ta đòi hỏi mọi sự khiêm tốn, với sự hiền lành và kính sợ, phân cách đúng Lời của 

Ta cho sự sáng tạo của các anh chị em của họ ... Không phải để biện minh cho bản thân họ, cho chính 

mình, vì vinh quang của họ, như họ đang ở trong nhà thờ của những người bỏ qua lệnh của Ta và bỏ 

qua mọi lề luật của Ta; Một dân tộc thù ghét các luật lệ của Ta và không có tình yêu đối với các ngày 

Sabbát của Ta! 

 

Này! Đức Chúa Phán với tất cả những ai đòi phục vụ nhân Danh Ta ... 

Các ngươi có thật sự biết Ta?Các ngươi đã thực sự nhận được của Ta? Và nếu các ngươi đã nhận 

được của Ta, làm thế nào các ngươi không ở trong Ta? Trái cây của Tinh thần của Ta ở đâu, mà các 

ngươi nói Ta sống trong các ngươi? Ta nói với các ngươi sự thật, Ta đã không nhìn thấy nó! Và đối với 

những ân huệ của Ta, các ngươi đã làm gì với chúng? Những con cừu bị lạc mất của Ta, các ngươi đã 

đểchúng ở đâu?  

 

Chúng nằm bên cạnh đức tin của các ngươi, cũng đã bị thất lạc. Và tại sao bây giờ các ngươi lại chống 

lại Ta ? Vì Ta nói cùng các ngươi sự thật, mọi việc ngươi đã làm chắc chắn sẽ bị xét xử, nếu ngươi 



không ăn năn và quay lưng lại với đường lối xấu xa mà ngươi đã chọn, bỏ những cái áo gai bẩn mà các 

ngươi đã giả vờ đeo vào, rũ bỏ sự kiêu ngạo của các ngươi, Niềm tự hào của các ngươi. 

 

Thật vậy, nhiều người trong số các ngươi đã cầu xin Ta tha thứ, Và Ta đã rửa sạch các ngươi trong 

máu của Ta ... Vậy các ngươi không phải là những cô dâu yêu dấu của Ta sao? ... Làm như vậy là thế 

nào, rằng các ngươi cũng chơi trò của những cô gái điếm, Trở lại với những điều mà Ta đã tha thứ cho 

các ngươi, Có niềm vui trong những điều mà Ta ghét? Những người yêu dấu, Thiên Chúa không thay 

đổi! ... 

 

Tuy nhiên, các ngươi đã cố gắng thay đổi Lời của Ta, Để phù hợp với sự ích kỷ của riêng các ngươi, và 

để giữ lấy... Đó là điều ghê tởm trong mắt Thiên Chúa! 

 

Vì vậy!Ta sẽ tập hợp và tưởng thưởng cho các ngươi vì lỗi của các ngươichăng?! Chắc chắn không! Các 

ngươi có được cứu, mặc dù tội lỗi của mình chăng? Vâng, Thiên Chúa không nói dối với những con 

chiên của Ngài. Nhưng hãy nhớ điều này: ThiênChúa sẽ chắc chắn sửa lại và kỷ luật đối với tất cả 

những kẻ Ngài yêu thương, làm cho cô dâu phù hợp với chồng mình, khi Ngài trở về với nàng ...  

 

Ôi,những cô dâu yêu dấu của Ta, tất cả sự tối tăm này bao quanh các ngươi là gì? Tất cả sự bẩn thỉu 

này là gì? Giữ đèn của các ngươi lên cao, để Ta có thể nhìn thấy khuôn mặt của các ngươi. Các ngươi 

không thể, vì các ngươi đã làm ô uế những điều mà Ta đã ban cho các ngươi; Nầy, các ngươi đã lấy 

dầu tinh khiết và đổ xuống đất. Các ngươi đã hòa mình vào sự thanh sạch với sự ô uế; Vì vậy, đèn của 

các ngươi không còn ánh sáng, do đó, tất cả các đèn ngủ được lấy ra khỏi chỗ của nó ... Nhanh lên!Và 

bây giờ đi mua một ít dầu mới từ những thứ Ta đã gửi, vì họ bán dầu tinh khiết mà chính Ta đã ban 

cho họ. Ta là Thiên Chúa. 

 

Đức Chúa phán: Ngài là Đấng đã chết và đang sống mãi mãi. Amen ... Ta đã sai những người canh giữ, 

là các tiên tri của Ta, Những người mà các ngươi sẽ biết bởi hoa trái của họ. Khốn cho những người 

không nắm lấy Lời của họ. Và phớt lờ sự điều chỉnh của họ, Vì chúng sẽ tốt hơn nếu các ngươi chưa 

bao giờ gặp chúng,Cũng chưa nghe thấy chúng, và vẫn còn trong sự vô tư. 

 

Các ngươi đã nghe họ, và Ta đã sai họ,Do đó các ngươi bị ràng buộc bởi lời nói của họ.Một sợi dây 

không thể cắt được.Vì chúng là Lời của Đức Chúa Trời. Kìa,Chính Ta là Người Nói thông qua họ,Vì Ta 

đã đặt những Lời của Ta trong miệng họ ... Vì vậy, khốn cho những kẻ chống lại họ,Vì chắc chắn các 

ngươi đã nâng gót chân ngươi lên chống lại Ta! Đức Chúa Phán như vậy. 

 

Và những người đá họ bằng lời nói hoặc bằng hành động, Những kẻ ấy sẽ không được gom lại, và 

cũng sẽ không trốn thoát! Vì Ta sẽ để chúng nó ở giữa lửa,Để lại sự tinh tế trong Ngày của Đức Chúa, 

một sự khiêm tốn hết sức! ...Sẽ có sự khóc lóc và nghiến răng.  

 

Vì vậy Đức Chúa Phán, Thầy của các ngươi. Đấng gánh lấy thập giá của các ngươi ... Những tôi tớ, các 

ngươi đứng quá cao, vòng tròn của các ngươi quá rộng; các ngươi không thể vượt qua. Đối với cái nhỏ 

là cái cổng, và hẹp là đường vào Thiên Đàng. Không một người nào có tầm vóc to lớn có thể bước vào, 



được gọi là kitô hữu, hay ngược lại. Vì là người khiêm tốn, sám hối sẽ được vào. Không có nổi danh, 

hay lời rao giảng, hay công việc, sẽ đưa các ngươi vào nhà Cha Ta, vì Ta tìm kiếm trái tim và tâm trí.  

 

Vậy,Ta có cần sự hoàn hảo không? Chắc chắn là không ... Ta yêu cầu sự chân thành và chân lý, một 

trái tim yêu thương, một sự dấn thân chân thành để vâng lời, một người hoàn toàn chuyển đổi trong 

các bộ phận bên trong của mình, một người khiêm hạ trước mặt Ta, tìm kiếm Thánh Ý của Ta với tất 

cả sự tin tưởng; Một đầy tớ mà không ngần ngại đến với Ta khi nó vấp ngã, một người trong tinh thần 

của Ta, một người theo sau Thánh Tâm của Ta. 

 

Vì thế, các con yêu dấu, hãy lắng nghe và giữ lấy những Lời của Ta trong lòng, Tất cả những ai tự gọi 

mình là kitô hữu:Ta hỏi các ngươi, các ngươi có thực sự yêu mến Ta không? ... Sau đó theo Ta.  

 

Hỡi các con yêu dấu, hãy lắng nghe và giữ lấy những Lời của Ta trong lòng,Tất cả những ai tự gọi mình 

là kitô hữu: Các con co thực sự yêu mến Ta không?… Rồi tuân theo Lời của Ta; và hãy theo Ta! 

 

Hỡi các con yêu dấu, hãy lắng nghe và lấy những lời của Ta trong lòng, 

Tất cả những ai tự gọi mình là kitô hữu:Các con có thực sự yêu mến Ta không?…Rồi hãy để lại mọi thứ 

và theo Ta! Đi thôi! Ngừng làm tan nát Thánh TâmTa và chú { đến tên ác quỷ! ... Hãy theo Ta! 

 

Ôi những đứa conthân yêu của Ta, Ta đã luôn yêu các con; Ngay từ đầu, Ta đã yêu các con! Ta là Nhà 

sản xuất, là Thợ mộc,và là Cha của các con! Hãy đi thôi! Hãy bỏ đi niềm tự hào; Buông bỏ thế giới này 

của các con! Hãy đi và đến với Ta trong sự thật, và sự cứu rỗi của các con được đảm bảo! Vì Ta biết 

những người ở trong Nước Ta, Ta biết những người thuộc về Ta, Ta biết hết thảy các con; Ta biết các 

con như các conlà ..và như các con sẽ ... Bởi vậy, hãy nghe Ta, yêu mến Ta, và không quay về bên hữu, 

cũng chẳng sang trái; Giữ cái nhìn của các con cố định trên Ta! Đối với Ta là đường, Chân lý duy nhất, 

Con đường duy nhất dẫn đến Cuộc sống vĩnh cửu! Ta không thay đổi! Tagiống như hôm qua, hôm nay, 

và ngày mai sẽ đến! 

 

Ôi! Các con yêu dấu, những gì Ta đã viết, không ai được thay đổi. Thay vì theo Ta như Ta đã nói, và 

không phải như các con sẽ muốn Ta nói. Các con yêu dấu, hãy giữ những điều răn của Đức Chúa Cha, 

như Ngài đã viết bằng ngón tay Ngài trên đá; bởi chính Ngón Tay của Người; trong con số, mười. Hãy 

giữ tất cả, nhớ tất cả, và thi hành tất cả, theo cách chúng được viết ra và không phải như người ta đã 

viết lại, và sẽ được ghi lại cho các con như là sự công chính. Vì Ta đã giải thoát các con khỏi lời nguyền 

rủa của Luật pháp, nhưng Ta đã không giải thoát các con khỏi sự vâng theo Luật pháp. Thay vào đó, Ta 

đã ban cho các con phương tiện, bằng tinh thần của riêng Ta, để giữ Luật ...  

 

Các conthân mến, tại sao các con không hiểu Bài phát biểu của Ta? Tại sao các con không yêu Ta? Tại 

sao các con lại không muốn theo Ta ? Tình yêu của Ta đã không thay đổi, nhưng các con đã thay đổi, 

xóa bỏ trái tim của các conbằng cách xa Ta, đi bộ luôn luôn trong một cách mà không phải là tốt để 

làm tổn thương chính mình. Các con đã trở thành chủ nhân cho chính mình!  

 



Các con yêu dấu, thích thú với những gì Cha đã ban cho các con; Ngừng làm mất tính thiêng liêng của 

ngày Sabbát của mình! Hãy giữ những gì Cha đã truyền cho các con, vì Luật pháp vẫn mãi mãi, ngay cả 

khi tất cả những đều chứa trong đó. Kìa, từ ngày Sabbát đến ngày Sabbát, trong Nước, các nước sẽ 

đến Giê-ru-sa-lem và thờ phượng Ta. 

 

Vì thế, các con yêu dấu của Ta, hãy theo Ta, và làm cho tình yêu của chúng ta trọn vẹn theo sự vâng 

lời. Hãy bám lấy các tiên tri của Ta. Và tách mình ra khỏi những kẻ được gọi giả dối như vậy, tất cả 

những ai từ chối Danh Ta bằng tất cả những gì họ nói và làm. Đối với bất kz ai, những người bám lấy 

những người chối bỏ Ta, ôm lấy người chống lại Ta. Và ai ôm lấy những người mà Tagửi ôm lấy Ta, và 

sẽ bị giấu trong Ngày của Sự Tức giận của Đức Chúa. Ta là Đức Chúa. Vì vậy, một lần nữa Ta nói với các 

con, các con chắc chắn sẽ biết các tiên tri của Ta bởi hoa trái của họ, mà ma quỷ không thể bắt chước, 

vâng; Sao lại, không! Như vậy các con sẽ biết họ nhờ hoa trái của họ, và bởi sự liên tục ngợi khen về 

Danh Ta và sự ngự đến của Ta, vì Ta ở trong họ, và họ ở trong Ta. 

 

Một lần nữa, Ta nói cùng các ngươi, khốn thay cho những kẻ chống lại các sứ giả của Ta trong những 

ngày sau hết. Vì đó là sự phán xét của Đức Chúa Trời: Đối với những kẻ dữ, chúng nó sẽ bị thiêu bởi 

lửa! Chúng nó sẽ bị tiêu diệt hết!  

 

Và đối với người công chính giả dối, họ sẽ bị bỏ lại trong sự hoang mang và nhiều nước mắt, vì lòng tự 

hào và sự kiêu ngạo của họ! Đối với những phán xét, sự bách hại, những lời dạy giả dối, những điều 

xấu xa, ghen tị, dại dột và giận dữ, kỷ luật đối với họ sẽ trầm trọng nhất ...  

 

Tuy nhiên, họ sẽ được cứu rỗi, như một người được tinh luyện bởi các vụ cháy rực của kỷ luật của 

Đức Chúa Cha, Nhiệt của sự sửa phạt nghiêm khắc của Ngài; Rơi xuống dưới sự lên án của cái chết thứ 

hai, vì Danh Ta và sự hy sinh của Ta; Thay vì vào Nước Trời của Ta bởi cơn hoạn nạn lớn, được đưa 

qua Tay Phải của Thiên Chúa; Một số người tử đạo đến vinh quang của Thiên Chúa, những người khác 

ẩn trong sa mạc (những nơi trú ẩn) một thời gian, thời gian và sự phân chia thời gian. Và nhiều người 

sẽ thấy những thiên thần của Thiên Đàng đang lên và xuống trên Con Người (là Đức Kitô )trong những 

ngày đó. 

 

Vậy, Ti-mô-thê, hãy lượm hết thảy lúa mì màTa đã ban cho con; 

Làm cho thẳng những con đường quanh co!Kìa, tiếng kèn đang thổi!Cô dâu đang được chuẩn bị!Bữa 

tiệc cưới mau chóng đến gần!Con dấu được đặt trong tay của Thiên Chúa Chí Thánh của Do Thái! ... 


