
V6/29 Ta Đang La To để Kêu Các Ngươi Tách ra khỏi Chúng nó 

 

Từ Chúa, Đức Chúa Trời và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, ban cho ngày 19 tháng 8, năm 2010   

Lời Chúa phán với Timôthê trong thời gian giao hảo trực tuyến, và cho những ai có tai để nghe 

 

Hỡi đàn chiên nhỏ, và ngươi, con chiên nhỏ của đàn chiên Ta, hãy lắng nghe Lời Ta và chú ý đến lời 

phát biểu của Ta. Đức Chúa phán! Những người yêu dấu, hãy uống sâu trong chén của Ta và được đổ 

đầy, hầu cho các ngươi có thể biết tình Thương Xót của Đức Chúa Trời; hương vị của nước mắt Ta, để 

các ngươi có thể hiểu. 

 

Ðức Chúa Trời, Ðấng Thánh của các ngươi phán thế này, sự sống của các ngươi… Con cái yêu dấu, 

Ta đang lớn tiếng kêu gọi các ngươi, và từ nơi giữa thế gian này, Ta đang kéo các ngươi ra; và này, 

một số các ngươi đã chú ý. Vâng, thậm chí Ta đang kêu gọi các ngươi ra khỏi giữa đồng bào của mình, 

giữa các bạn bè và người thân của các ngươi, từ giữa những người sống trên trái đất ...  

 

để các ngươi có thể được tách rời, để các ngươi có thể được tách ra trong sự thật, một người thấp 

hèn đang đợi Đức Chúa, với tràn đầy niềm vui và run rẩy, ngọn lửa, ánh sáng, ngọn đèn sáng giữa 

sương mù dày đặc và xâm chiếm bóng tối, cho đến khi Ta đến.  

 

Tuy nhiên, dân Ta không đi ra, và cũng không muốn ở riêng. Vì họ không ghét công ty của kẻ làm ác, 

và ngồi yên cùng bàn với những kẻ ác. Ngay cả một số ít trong đàn chiên này còn có một số người vẫn 

không lay chuyển, cầm ly thở dài. 

 

Hỡi những người yêu dấu, Gia-vê Đức Chúa Trời đã chỉ cho các ngươi con đường! Thậm chí Ta đã 

cung cấp cái đèn này cho chân của các ngươi, e rằng các ngươi có thể vấp ngã trong bóng tối, và rơi 

vào vực thẳm! Vì bóng tối ập xuống, bóng tối dày đặc tụ họp, và sắp che phủ trái đất! Như vậy trong 

Lòng Thương Xót của Ta, Ta đã đặt một ngọn đèn ở giữa vùng đất hoang vu này, một ánh sáng sẽ đến 

tận cùng trái đất.  

 

Kìa, Ta đã làm cho Ta một cái kèn bằng bạc, và đặt nó vào tay người canh giữ của Ta. Vì ngọn lửa của 

dân chúng lập lòe, và sắp sửa tắt; và những cơn gió gian dối không ngừng, nhưng chỉ gia tăng lên trên 

khắp đất. Và dân của Ta bị dẫn dắt lạc đường dễ dàng thế nào, họ dễ dàng chú ý đến mọi luồng lý 

thuyết, đến mọi giả định giả dối và kiêu ngạo; họ liên tục bị dẫn đi! Vì không ai đã thực sự phân định, 

cũng không thể! Họ quay đầu đi trong trái tim họ, và trong tâm trí họ, họ đã đi. 

 

Những người yêu dấu của Ta rời khỏi Ta, Cô ấy vắt ngực của người khác, Vì con đường của Thiên Chúa 

mà cô ấy đã không biết! ... Vì thế nước mắt Ta chảy xuống, và mặt Ta ướt đẫm đau buồn ... 

 

Vì Ta đã kêu gọi những người yêu dấu của Ta, nhưng Ta chẳng nghe lời nào! Ta đã cất tiếng lên cho 

dân Ta, song ai đã đến đón Ta?! Trong cơn sốt của Ta, Ta giang Tay ra để quy tụ chúng lại với nhau. 

Tuy nhiên, ít người đã tụ tập trước Lều của Hội Nghị ... Rất ít người chú ý đến âm thanh của tiếng kèn! 



 

Có nhiều người tuyên bố phục vụ Ta, có nhiều người nói rằng họ là tôi tớ của Ta, một đám đông người 

tuyên bố họ là dân của Ta, nhưng không phải là dân của Ta; vì họ không theo công lý, và họ cũng 

không làm điều thiện! Vì Ta trông cậy trên chúng nó, Ta đã để mắt Ta trên mọi kẻ kêu cầu Danh Ta, Ta 

đã lục tìm rồi.  

 

Ta biết những suy nghĩ của dân của Ta, và trái tim của những người Ta chọn được Ta biết đến. Vì Ta là 

Đức Chúa Trời, rất gần gũi trong tầm tay ... Vì thế Ta sẽ tẩy sạch dân của Ta và để riêng những người 

được tuyển chọn của Ta, Ta sẽ trút bỏ và tách rời dân chúng; Ta sẽ gây ra sự chia rẽ lớn trên khắp đất! 

Vì Ta là Chúa. 

 

Do đó, như vậy Chúa phán... Ta kêu gọi đến những người yêu dấu của Ta, và cho tất cả những ai có 

tai để nghe, Ta kêu gọi các ngươi rời xa thế giới này trong suy nghĩ và hành động; để bày tỏ tình yêu 

thương của các ngươi cho Ta bằng tất cả những gì các ngươi nói và làm, để đưa tình yêu của các 

ngươi lên màn ảnh rộng; để nghỉ ngơi trong Ta vào ngày Sa-bbát, và nhận lãnh phước lành của Ta; để 

tôn vinh những ngày Thánh của Ta, và nhớ rằng, các ngươi cũng có thể hiểu; giữ chặt Giao Ước Thánh 

và không còn xa lìa lời của lệnh truyền của Ta nữa. 

 

Tuy nhiên trong số các ngươi, Ta thấy một số người không quay bước đi khỏi sự vui vẻ của họ vào 

ngày Sa-bbát, ngày mà Ta đã làm ra cho các ngươi và kêu gọi các ngươi nhớ và giữ nó thánh thiện ... 

Những người thân yêu, có phải Ta đã không thánh hóa ngày thứ bảy từ ban đầu?! Ta đã không viết 

Giới răn bằng Ngón Tay của Ta, và làm cho nó một giao ước vĩnh viễn sao?!  

 

Tuy nhiên, các giáo hội bỏ điều răn của Ta, và không tôn trọng các luật lệ của Ta. Ngay cả trong số ít 

đàn chiên này có đức tin đã bắt đầu suy yếu, những người rời xa Ta và tiếp tục làm việc trong ngày Sa-

bbát, những người làm theo ý riêng của họ vào Ngày Thánh của Ta ... Vì vậy những người từ bỏ Ngày 

Sa-bbát của Ta đã chứng tỏ rằng ai là người quan trọng nhất; để họ khởi hành. Ngay cả với những giọt 

nước mắt, Ta ra lệnh cho họ rời khỏi bàn của Ta, Chúa phán, để họ đi theo con đường riêng của họ. 

 

Như vậy Chúa phán... Dân Ta thiếu kiến thức và không hiểu; Những người yêu dấu của Ta nhắm mắt 

lại và không phân định; đôi tai của họ mờ nhạt, và họ đã quên cách lắng nghe. Họ quay lưng lại từ 

những gì cần thiết nhất, và không chọn cái gì là đúng ... Này, khi một cây sậy bị rạn nứt, họ tin tưởng, 

họ dựa vào một cách nặng nề trên một cách mà nó không tốt. 

 

Vì vậy, đường đi của họ sẽ sụp đổ trước mặt họ, cây sậy của họ sẽ vỡ; và họ sẽ trượt chân vấp ngã, và 

trái tim của dân này sẽ bị đâm thâu. Vì thế đôi Mắt Ta đầy nước mắt, Trái Tim Ta nặng trĩu với nỗi 

đau! Vì tiếng khóc than được nghe vào buổi trưa; sự khóc lóc lớn lao xảy ra trên khắp trái đất! Vì vết 

thương của người nầy là đau đớn, sự phiền muộn của họ nặng nề nhất. 

 

Ai sẽ cầu khẩn nguyên nhân của chúng trong ngày tai hoạ?! Ai sẽ băng bó vết thương của họ? Vì họ đã 

bác bỏ tất cả các loại thuốc chữa bệnh. Và quay lưng khỏi phương thuốc; Những người theo họ đã bỏ 

mặc họ, Và các đồng minh đáng tin cậy của họ không tìm ra họ ... 



 

Vì vậy, ngay cả những người ngay thẳng nhất trong số họ sẽ gục ngã; Vì người cao trọng sẽ bị hạ 

xuống, Mắt của kẻ cao ngạo sẽ bị hạ xuống, Khi Đức Chúa Trời đến để bắt tay trái đất ... 

 

Vì như đã được viết ra ... Ngày của Chúa Tể các đạo binh sẽ đến trên tất cả mọi thứ. Tự hào và cao 

ngạo, khi mọi thứ cao và được nâng lên, và nó sẽ bị hạ xuống! 

 

Vì Đức Gia- vê Thiên Chúa phán như vầy... Ta chắc chắn đặt mặt Ta trong cơn thịnh nộ của Ta! Vì dân 

chúng đã dọn dẹp nơi ẩn náu của họ, và dưới sự giả dối, họ cố gắng che giấu mình! Kìa, họ đã lập giao 

ước cùng sự chết, và với mồ mả họ thoả thuận...  

 

Tuy nhiên nó sẽ không đứng vững! Chúa phán. Vì Ta là Đấng nói đến sự công chính và có Quyền Năng 

để cứu vớt! Vì giữa cơn hoạn nạn Ta nghe, và giữa sự phán xét khủng khiếp, Cánh Tay Ta có thể cứu 

được, thậm chí một phần lớn số người còn lại mà Thiên Chúa sẽ gọi. 

 

Vì thế, Chúa phán với đàn chiên nhỏ bé của Ngài và với tất cả những ai có tai để nghe ... Ta kêu gọi các 

ngươi hãy xem xét, đàn chiên nhỏ, xem xét sâu sắc và bây giờ nhìn thấy với đôi mắt to hơn. Vì Ta đã 

ban phước cho các ngươi trong một số ít người đã nhìn nhận, và cũng chẳng thấy gì giống nhau, vì các 

Tông Đồ của Ta đi cùng Ta ở Do Thái. Thật vậy, Ta đã mở miệng và nói với thế hệ này qua các tiên tri 

của Ta, Ta đã tiết lộ bí mật, và làm cho kế hoạch của Ta được biết đến, vì Ta không thay đổi, Đức Chúa 

phán: "Này, con đường của Ta đã được chuẩn bị trước mặt Ta, đường bị cong, quanh co làm cho 

thẳng! 

 

Tuy nhiên, ai đã thực sự xem xét, và ai có thể hiểu được? Vì không có ai nhận ra, không có ai hiểu 

được. Vì dân Ta đi bộ dện dạng như kẻ nặng nề khi ngủ, như một người bị mắc kẹt giữa giấc mộng, 

không thể nhận thức được họ đang thức hay ngủ ... Dân Ta ngu xuẩn, họ nặng nề, nhưng Ta chắc chắn 

sẽ đánh thức họ! Kìa, Ta sẽ làm cho tim của dân của Ta bỏ một nhịp đập, và lòng của số đông trong 

dân sẽ sấm sét trong ngực họ! 

 

Vì Chúa Giê-hô-va phán như vầy... Như tiên tri thời cựu ước của Ta mà Ta đã nói: Hãy ra, và đứng trên 

núi trước Mặt Ðức Gia-vê, như vậy Ta đã kêu gọi những người yêu dấu của Ta từ giữa dòng dõi xấu xa 

nầy, như vậy Ta sẽ gọi những người còn sót lại từ giữa của bóng tối dày đặc, từ giữa đám mây dày và 

bóng tối! Vì Gia-vê Ðức Chúa Trời sẽ đi qua, cơn gió lớn và khủng khiếp sẽ xé nát trên các ngọn núi và 

phá vỡ các hòn đá thành từng miếng!  

 

Trái đất sẽ run rẩy dữ dội, lửa sẽ cháy trên toàn trái đất ... Vì vậy, khốn cho những kẻ không chú ý đến 

lời này của Ta và nhạo báng! Khốn thay cho những kẻ quay lưng khỏi tiếng nói của Ta, và đóng tai lại 

những lời thinh lặng của linh hồn Ta!  

 

Khốn cho tất cả những kẻ từ chối không lộ diện! Ôi những người yêu dấu của Ta, các ngươi có yêu 

mến Ta không ?! Làm sao mà các ngươi không có niềm vui trong ngày Sa-bbát của Ta, và ngoảnh mặt 

khỏi những ngày Thánh của Ta? ... những người yêu dấu, Ta đã kết hôn với các ngươi! Các ngươi là 



ước muốn của trái tim Ta! Ta đã không chuẩn bị theo cách của các ngươi trước mặt các ngươi, để các 

ngươi có thể đến với Ta?! Ta đã không chuẩn bị chỗ nào cho các ngươi, để các ngươi ở với Ta ở đâu?! 

Tuy nhiên, khi Ta nhìn vào các ngươi, Ta chỉ nhìn thấy những đứa trẻ ấm cúng, ánh sáng mờ nhạt, một 

ngọn đèn dầu bị cạn kiệt, một bông hoa của cánh đồng mờ dần. 

 

Vì trong thời thơ ấu của các ngươi, Ta đã biết các ngươi, Khi các ngươi ra khỏi bụng mẹ các ngươi là 

của Ta, Và trong những năm đầu của mình, các ngươi đã nhớ Ta và biết khuôn mặt của Ta ... Tuy 

nhiên, bây giờ, người yêu dấu của Ta đã lánh mặt Ta, Dưới bóng tối của tấm màn che, che giấu khuôn 

mặt của cô; Vì trái tim cô ấy đã xa cách, và con đường của Chúa mà cô ấy đã quên ... 

 

Khi Ta nhìn vào đôi mắt của mình Ta không nhìn thấy của chính Ta, Vinh quang của Ta đã khởi hành 

...Những cái đẹp đã biến mất ... Bóng tối bao phủ trái đất. 

 

Bao lâu dân Ta sẽ đối xử với Ta như là Đấng được dựng nên xa cách, như người phải chờ đợi trong 

một phòng bên ngoài cho đến khi nào được kêu gọi? Làm sao những người điếc tai nghe tiếng của Ta 

?! Làm thế nào để bàn tay của người yếu choàng áo choàng của Ta? 

 

Những người yêu quý, các ngươi đã đánh mất sự nắm bắt của các ngươi, nhưng các ngươi lại không 

biết! Bàn chân của các ngươi đã trở nên vướng vào những cái gai, nhưng các ngươi đã không cố gắng 

để gỡ chúng ra! Vì ai có thể chịu đựng Ngày của Đức Chúa?! Ai có thể đứng vững trong ngày phán xét 

?! Ai, trên khắp trái đất, có thể băng qua lò lửa mà không hề hấn gì?!   

 

Hỡi bầy chiên nhỏ, hãy nghe lời của Thiên Chúa! Hãy nâng cao đôi tai của các ngươi và lắng nghe, tất 

cả những ai gọi Tên Ngài; vì miệng Đức Gia-vê Ðức Chúa Trời ngươi đã phán rằng: Kìa, một ngày nào 

đó sẽ đến nhanh, một ngày và giờ mà các ngươi vẫn chưa biết, mà Ta sẽ gọi các ngươi để dừng lại 

công việc các ngươi đang làm, hầu cho các ngươi đến và thờ lạy Ta. Ta sẽ gọi các ngươi để giữ cho 

ngày hôm nay là Thánh, và các ngươi sẽ không làm việc, và nó sẽ được cho các ngươi một ngày Sa-

bbát ... Và này, nó cũng sẽ được hoàn thành một lần thứ hai, Đức Chúa phán.  

 

Trong ngày này, Ta sẽ kêu gào cùng các ngươi qua tiên tri của Ta, và các ngươi sẽ đi ra và thờ lạy Ta, 

mỗi người trong nhà riêng của các ngươi, tách riêng nhau, và các người yêu dấu của các ngươi ở rời 

ra. Trong mỗi gia đình sẽ được quyết định, nó sẽ được tiết lộ: Ai trong số các ngươi yêu thương Ta 

nhiều hơn, hơn bản thân mình, hơn thế giới này. Nhưng những kẻ không đến với Ta mà không có điều 

kiện, ngay cả những kẻ không chịu đi ra, tai của họ sẽ mờ nhạt và họ sẽ không thể nghe được, và họ 

sẽ không trốn thoát. 

 

Vì Ta là Chúa, và đây là ý muốn của Ta... Người có ngọn lửa cháy tình yêu đối với Ta đang chạy sâu, giờ 

đây thể hiện tình yêu của họ đối với Ta một cách công khai. Và người không lạnh hay cũng không nóng 

rời khỏi Ta, cho đến khi thời gian đến và đã được trọn vẹn, bởi cơn hoạn nạn lớn, ngọn lửa của họ bốc 

lên và trở nên một ngọn lửa lớn, nhìn chằm chằm vào mắt người lang thang, chiếu sáng giữa cơn lạnh 

tối tăm ... Một sức nóng níu kéo người khác về phía nó, thậm chí cả những ai muốn được sưởi ấm bởi 



nó; nhưng đồng thời hát cho người khác, thậm chí đến cái chết, tất cả những người tìm cách tiêu diệt 

nó.  

 

Vì Ta tìm kiếm trái tim, Đức Chúa phán vậy; Ta chỉ biết tâm trí thôi. Những tư tưởng của những đứa 

con yêu dấu của Ta đã được Ta biết, và kế hoạch của kẻ ác không thể ẩn giấu khỏi Ta. Này, Ta nhìn vào 

những suy nghĩ bên trong, Ta nhận thức được mọi ý định ẩn dấu. Vì Ta là Đức Gia-vê, Đấng đã tách 

ánh sáng ra khỏi bóng tối; từ lúc khởi đầu, Ta là Đấng đã dựng nên nó và đưa nó vào trong ánh sáng. 

Như thế, giả vờ không thể nào trở thành một đầy tớ của Thiên Chúa, và cũng không phải thế gian, 

một trang phục mà những người được chọn của Ta sẽ mặc. 

 

Hỡi những người yêu dấu, hãy cởi bỏ những bộ y phục lặt vặt này! Tắm rửa, làm cho mình sạch sẽ! ... 

Quay lưng lại với thế giới này, và đến với Ta! Hãy tự đặt mình các ngươi trên Bàn Thờ, và trở thành 

một hy tế sống động cho Thiên Chúa! ... Người trồng nho của Thiên Chúa, Một cây trồng dễ chịu nằm 

giữa vườn nho của Ta ... Những người đẹp của Ta được ghép vào! 

 

Tuy nhiên, con yêu dấu của Ta bị giam giữ và không tìm được lối thoát. Thật vậy, những người trong 

giáo hội của loài người nói rằng "Chúng tôi đã được giải thoát!" Tuy nhiên, họ không được giải thoát, 

vì họ không biết gì, cũng không nhận được sự sửa lỗi; họ bám vào một cách giả dối và thờ phượng 

một hình tượng chạm khắc. Họ bị đánh đập và bị bầm tím, nhưng họ không đến với Ta để Ta có thể 

chữa lành họ! ... Đây là những con lạc đà nhanh nhẹn, chúng chạy tới lui trong sa mạc. Ai có thể điều 

khiển cô khi cô ấy đang trong sức nóng? Quả thật, dân Ta dường như ngoan ngoãn, nhưng họ không 

thể bị thuần thục, và họ cũng sẽ không ngồi yên! Vì các con Ta bướng bỉnh và không nằm xuống; 

chúng từ chối để quỵ xuống! 

 

Họ là những người xa lạ, vâng, họ là những người lạ mặt và đi theo họ! Họ yêu tiếng nói của người lạ 

và chấp nhận học thuyết lạ lùng! Họ bám vào các truyền thống ngoại bang và thực hành điều ghê tởm 

trong Danh Ta, vì họ không biết Ta! Đức Chúa phán: Ta sẽ đi lang thang trong những nơi hoang vu bao 

lâu? Bao lâu họ sẽ lấy đi những cánh đồng cỏ hữu hiệu và làm ô nhiễm những nguồn nước sống ?! 

Người vô tội bị hủy diệt, và trái đất bị bỏ rơi! Các thành phố của con người là một bến cảng cho mỗi 

con chim hôi hám và ghê tởm, một tổ chứa đầy mọi loại ma quỷ; sự gian ác lớn lao ở đó! 

 

Vì thế, trái đất sẽ nổi lên chống lại loài người, và thiên nhiên sẽ nổi giận và chiến đấu chống lại họ, cho 

đến hết thảy đất đều mệt mỏi, và lòng người dân bị rách nát ... Một cái giá thuê sâu, rộng! Trái đất sẽ 

rung động và nổi lên từ phía dưới, các thành sẽ vỡ ra, và các tháp sẽ bị lật đổ, và sự vinh hiển của loài 

người sẽ bị phá tan hoàn toàn! ...  

 

Kìa, máu của kẻ bị giết sẽ khóc từ mặt đất, và máu của người vô tội sẽ được nhớ lại, khi Chúa Thiên 

Chúa tấn công trái đất với bệnh dịch hạch và nạn đói, và nước biến thành máu! Vì cơn thịnh nộ của 

Ðức Chúa Trời sẽ run rẩy, thì sự nổi giận của Ngài sẽ phá vỡ mà không có bàn tay! Kìa, cơn bão đã tràn 

trên đầu, cơn lốc bùng phát từ giữa đám mây! Tìm kiếm nơi nương tựa! Vì Tay của Ðức Gia-vê nghịch 

cùng con người, và Cánh Tay của Đức Ðức Gia-vê vây lấy dân cư trên đất. 

 



Do đó, như vậy Chúa phán... Những người yêu dấu, Ta đã nói với các ngươi cách chắc chắn, và với 

giọng nghiêm nghị Ta đã tuyên bố sự tranh cãi của Đức Chúa; với vô số Lời Nói và lòng thương xót 

không ngừng, Ta đã nói và sẽ tiếp tục nói chuyện. Vì Ta là Chúa, Ta không thay đổi; Ta làm những gì là 

đúng, chỉ riêng Ta biết điều gì là cần thiết nhất. Vì vậy, Ta đã kêu gọi một trái tim chân chính trong tôi 

tớ Ta, và Ta đòi hỏi dân Ta phải đi theo đường lối của Ta mà không có sự bảo thủ, nhưng không có 

công việc tinh khiết nào theo sau. Vâng, Ta đã kêu gọi các công trình phù hợp với một tôi tớ của Thiên 

Chúa, nhưng các công việc của các môn đồ của Ta chỉ kéo dài một lúc, rồi nhanh chóng biến mất ...  

 

Các công việc được thực hiện không có nghĩa vụ, hoạt động mà không có lòng tin, nỗ lực vô ích, thực 

hiện vì mục đích giả dối, trong một nỗ lực vô ích để giữ cho cửa mở! Vì dân Ta không biết Ta, chẳng có 

tình yêu nào dành cho Đức Chúa Trời trong lòng họ; tự bảo vệ là mối quan tâm duy nhất của họ ... 

Những người yêu dấu! Hãy tỉnh dậy khỏi giấc ngủ của các ngươi! Hãy đánh thức trái tim của các ngươi 

lên vẻ oai nghiêm! Nắm lấy sự mặc khải đầy đủ của việc Ta là Ai, tất cả những gì Ta đã làm! Vì Lời của 

Thiên Chúa chảy như nước, Tình yêu của Ta chạy trong sạch! Vì thế hãy nắm lấy những Lời của Ta và 

nhận lấy tình yêu của Ta, để nó có thể chảy từ trái tim của Ta qua các ngươi, để các ngươi có thể tràn 

ngập thần khí của Ta để mang lại nhiều hoa trái! 

 

Vậy, hãy lắng nghe và hiểu, nhận lãnh Lời nầy và viết sự khôn ngoan nầy trong lòng mình, vì những Lời 

ấy làm hết thảy sự sống, sự hiểu biết, và sự thật đều được nghỉ ngơi, mà cả muôn loài đều có. TA LÀ 

ĐƯỜNG, LÀ SỰ THẬT, VÀ LÀ SỰ SỐNG!  

 

Và đây là tình yêu không biến đổi, là phương tiện duy nhất mà theo đó Luật Pháp của Thiên Chúa Cha 

có thể được hoàn thành: Các ngươi sẽ yêu mến Chúa là Thiên Chúa của các ngươi với tất cả trái tim, 

với tất cả tâm trí, với tất cả linh hồn, và với tất cả sức mạnh của mình, và phải, được yêu mến, các 

ngươi phải yêu người lân cận như chính mình. Vì điều này là bước đi theo Ta, điều này là ở trong Ta, 

là tôn giáo thật sự duy nhất, trong đó là sự sống. Vì ngoài đó chỉ là sự thù hằn và nổi loạn chống lại 

Thiên Chúa, những con đường của thế giới và sự dữ, những bóng tối, gây ra nhiều đau đớn và chết 

chóc, những giọt nước mắt và những nỗi buồn nặng trĩu. 

 

Đây là giờ cao điểm, mà các tôi tớ của Ta học cách đi bộ bằng Sức mạnh của Ta, vì ngày giờ đã phung 

phí hết rồi. Đã đến lúc những người Ta đang gửi, uống sâu trong ly của Ta và nhận lấy thần khí của Ta 

trọn vẹn, để ân điển của Ta có thể che chở họ khi họ chuẩn bị đường đi của Ta trước Ta. Hãy để tất cả 

những kẻ khác vấp ngã, để cho sự ngoan cố ra đi và người giữ đạo nửa vời vượt qua đường, cho đến 

khi cái gieo trồng đầu tiên ăn gốc rễ, và cái đã được gieo vào đất khô và nứt lại được tưới lại.  

 

Vì Ta đến sớm, Ta sẽ gọi tên, và người đầu tiên trong số nhiều người sẽ biến mất khỏi nơi này. Kìa, Ta 

sẽ tỏ ra sự Vinh Hiển và sức mạnh của Ta, Và Lời của Đức Chúa sẽ phán! Sự tàn phá sẽ tiếp tục cho 

đến khi hòan thành, và kho báu ẩn giấu sẽ xuất hiện từ dưới đất! Giống như nho lượn mướn, hay như 

những hạt lúa bị bỏ lại bởi những người gặt hái, thì Ta sẽ thu nhặt những người Còn Sót Lại trong ngày 

buồn rầu và tuyệt vọng!  

 



Vì Ta là Thiên Chúa; Ta biết điều gì là cần thiết nhất, Ta chỉ làm những gì là đúng ... Và dù Ta đau khổ, 

Ta cũng sẽ chữa lành; Và mặc dù Ta đánh phạt dân Ta trong cơn thịnh nộ của Ta, Ta cũng sẽ băng bó 

vết thương của họ ... Nầy, Ta sẽ mang các vương quốc của loài người xuống cảnh điêu tàn, Và làm cho 

cả mặt đất tiêu điều; Vì Ta là Đấng sẽ tạo ra trời mới và đất mới, Trong đó công lý sẽ chạy xuống như 

nước. Và sự công chính như một dòng chảy tràn ngập ... 

 

Vì Ta đã phán, Ta cũng sẽ phán như vậy; như Ta là, thì Ta sẽ ... Vua Quyền Lực và Vinh Quang, Thiên 

Chúa duy nhất của các đạo binh, Đấng Thánh của Do Thái. 

 

Phụ lục ... 

Như vậy Chúa phán... O những người yêu dấu, một vài người nhanh chóng tìm ra ý nghĩa, khi câu trả 

lời vẫn còn bên trong các ngươi ... Một tình yêu, một chiều, một sự thật, một cuộc đời, một niềm đam 

mê tiêu thụ, đó là phương tiện duy nhất để các ngươi trốn thoát. 

 

Hỡi những người yêu dấu, nơi nào Ta ở, công việc theo sau và được làm cho đồng bằng, vì mọi sự tốt 

lành đều đến từ Ta. Và cái gì có một tấm ván mỏng của sự tốt lành, nhưng không phải là phát sinh từ 

tình yêu, không phải của Ta ... Một lời nói dối, các công trình chết, được thực hiện theo giả vờ, bởi đó 

một người đã cố gắng để gây ấn tượng với người khác, để họ có thể nhận được lời khen ngợi từ con 

người, và sự chấp thuận trong số các đồng nghiệp; khi trên thực tế đó chỉ là chính họ đã bị lừa dối, 

che đậy trên một vết thương, nhưng nó vẫn còn chưa lành, thậm chí cùng một vết thương mà Ta đã 

nhận được trong nhà những người bạn của Ta. 


