
V6/4 Không còn thời gian để chờ đợi 
 
Ngày 17 tháng 12 năm 2009 - Từ YahuShua HaMashiach, Đấng được gọi là Chúa Giêsu Kitô, và Đấng 
Cứu Rỗi của chúng ta - Lời Chúa phán với Timôthê trong thời gian giao hảo trực tuyến, cho đàn chiên 
nhỏ của Chúa và cho tất cả những ai có tai để nghe 
 
Đức Chúa phán như vậy... Thời giờ đã điểm, những người con yêu dấu; thời giờ đã đến! Không còn 
thời gian để chờ đợi. Kìa, lửa cháy ra, và chẳng bao lâu những cơn gió sẽ thổi qua mặt đất. Các con sẽ 
chạy đi đâu, những người yêu dấu? Các con sẽ trốn ở đâu? Vì cả thế giới sẽ bị cháy trong sự phán xét 
của Ta. 
 
Các con yêu mến, bao lâu nữa các con sẽ ở lại? Bao lâu nữa các con sẽ vẫn không lay chuyển? Bao lâu 
nữa các con sẽ thất bại trong việc lên tiếng nói của mình? Các con chờ đợi gì?  
 
Ta há chẳng lôi kéo các con để nghe tiếng kèn nầy sao? Chẳng phải Ta sao?, Thậm chí Ta đã xuyên qua 
trái tim của các con bằng những lời này không? Ta đã không ban phước cho các con bằng vô số lời 
trong buổi thính lực của các con sao? ...  
 
Kìa, Ta đã đặt Lời của Ta ở trước mặt các con, thật vậy mọi Thư đều nằm trong tay các con! Các con 
yêu dấu, hãy điền vào! Ngừng nghe kẻ thù! Dừng đánh giá từ của Ta!  
 
Đối với một người là thẩm phán đã không còn là người lắng nghe, và cũng đã tự mình cắt đứt khỏi 
việc làm, chỉ có sự đau đớn, bối rối và nước mắt theo sau. 
 
Các con yêu dấu, mỗi phút các con ngập ngừng, lòng tin của mình yếu đi, mỗi giây các con ngần ngại, 
lòng tin của mình sẽ tan vỡ. Vì vậy, hãy đến với Ta một cách nhanh chóng, và ăn cùng Ta tại bàn của 
Ta.  
 
Và khi các con đã no đầy, đứng lên và thổi kèn. Hãy đi và nói với hàng xóm của mình. Và khi họ từ chối 
nghe, đi xuống đường phố và nói với người lạ. Và khi họ quay đi, đi tìm những người vô gia cư, người 
mồ côi và góa bụa. 
 
Hỡi người yêu dấu, hãy nói với họ Lời của Ta! Nói cho họ biết về sự hy sinh của Ta, và về sự vinh hiển, 
và đã, và sẽ sớm trở lại, và cũng sẽ đến nhanh chóng. Đặt Thư của Ta trong tay của tất cả những ai sẵn 
sàng đón nhận chúng, làm như vậy trong Danh của Ta.  
 
Và cho phần còn lại, hãy để chúng như tiếng kèn báo động và chiến tranh, tuyên bố sự phán xét, cảnh 
báo nghiêm khắc, sự khiển trách mạnh mẽ. 
 
Hỡi con cái yêu dấu, Ta đã nói, và Ta đang nói lại, vì Ta là Chúa và Ta không thay đổi. Vì vậy, đừng bối 
rối vì xác thịt của các con, và đừng để tâm trí lừa mình. Vì các con chỉ có một Sư Phụ ... Ta là Đấng Ấy. 
Hãy đến cùng Ta bằng sự thành thật và trong lẽ thật, hãy khiêm nhường và bỏ đi hết thảy những hiểu 
biết thế gian này, để các con có thể thấy Ta như Ta thật sự là! Vì Ta nói thẳng với các con, Ti-mô-thê là 
tiên tri của Ta, nhưng các con hãy nhìn qua Ông. Hãy nhìn qua ông ta, người yêu dấu, và nói cho Ta 
biết những gì các con thấy? Nói với Ta, ai đó? 
 
[Giao Hảo tham gia] 
YahuShua! Chúa Giêsu! ... Lạy Chúa, lạy Đức Chúa. 



 
[YahuShua] 
Các con đã trả lời rất hay. Và nếu Ta ở đó, và các con đã nhận ra cả Ta và Lời của Ta, thì Ta cũng phải ở 
đâu nữa? Vì người mà Ta đã ban cho để nghe tiếng Ta sẽ nói tiên tri. Những kẻ có mắt để thấy sẽ 
nhận ra những Lời của Ta, và những kẻ có tai để nghe thì sẽ nhận được.  
 
Tuy nhiên, chỉ có những người thực sự yêu mến Ta mới tuân theo tiếng của Ta và bước đi trong 
những gì được ban cho. Tuy nhiên, để người đời biết Ta như Ta thật sự là, họ phải nhận lấy tinh thần 
của Ta và ôm lấy Ta đầy đủ, qua đó họ sẽ nhìn với đôi mắt mới và khôi phục thị lực ... Vì vậy, Ta hỏi 
các con một lần nữa, các con có thực sự yêu mến Ta không? 
 
[Giao Hảo tham gia] 
Vâng, Lạy Chúa. 
 
[YahuShua] 
Vậy, hãy chọn Ta làm kho báu của các con! Vì các con đã thuộc về Ta, ngay từ lúc khởi đầu, Ta đã phân 
biệt các con cho vinh quang của Ta. Vì vậy, một lần nữa Ta hỏi các con, các con có thực sự biết Ta 
không? Vì Ta luôn biết các con; ngay từ đầu các con là của Ta. Và nếu các con luôn là của Ta, thì hãy 
đến với Ta như các con là, và không giữ lại. 
 
Nắm lấy Ta trọn vẹn, để Ta có thể cai trị trong trái tim các con! Không nghi ngờ gì nữa, cũng đừng tìm 
kiếm Ta qua; yêu cầu như một người khát khao, như một người đang đói khát trong thế giới này, như 
một người có vài hơi thở bị nghẹt trong thế giới tội lỗi này! Hỏi, và được chia trên đỉnh của Tảng Đá 
này! Đã đến lúc! 
 
[Giao Hảo tham gia] 
Dừng lại để phán xét Lời Chúa có nghĩa là gì ạ? 
 
[YahuShua] 
Các con yêu dấu, thời gian thử nghiệm từ này đã qua, nhưng các con vẫn thử nghiệm Ta. Làm thế nào 
mà các con vẫn chưa phân biệt được? Vì Ta đã mở miệng nói ra, và nhờ các vị tiên tri Ta đã nói với thế 
hệ này, vì Ta sẽ đặt tất cả những con đường quanh co này thẳng.  
 
Và Ta thấy mọi Lời của Ta đều bị kết án, đưa tất cả những ai lắng nghe Lời của Ta vào sự lệ thuộc, vì 
mỗi từ của Ta đều là luật pháp ... Vì vậy, nó cũng đã trở thành thẩm phán của các con, kiểm tra chất 
lượng tác phẩm của các con, cho thấy sức mạnh của lòng tin và các con đã xây dựng đức tin của mình. 
 
Tuy nhiên, các con vẫn ngồi yên, đẩy tay ra khi Lời của Ta phản đối ý muốn của mình, giữ chặt khi các 
lệnh của Ta bắt tay vào hiện trạng mà các con đã quen! Vì thế, các con đã phán xét Lời của Ta và luôn 
luôn tìm kiếm lỗi với vị tiên tri của Ta, để các con có thể giải thoát khỏi những mối ràng buộc này bằng 
cách nào đó mà các con cảm thấy giữ cho mình không bị ràng buộc. 
 
Tuy nhiên, Ta nói cho các con biết sự thật, cái mà các con muốn phá vỡ là chính, giống như các con bị 
ràng buộc, và các con muốn giải cứu, ‘từ’ đó là phương tiện duy nhất để các con được an toàn.  
 
Có phải nó đã không được viết ra? Đừng nói xấu nhau. Vì ai nói xấu về anh em, hoặc xét đoán anh em, 
thì nói ác về luật pháp và phán xét luật pháp. Nhưng nếu các con phán xét Luật, các con không phải là 
người làm theo những gì Luật nói, nhưng là một thẩm phán?  



 
Như vậy, theo cùng một cách, người nói xấu đối với sứ giả của Ta và các thẩm phán, tiên tri của Ta, là 
nói xấu Ta, và xét đoán Lời Chúa. Và người nào phán xét Lời sẽ không theo ý muốn, nhưng đã đứng 
lên như một thẩm quyền, một thẩm phán, bị ràng buộc bởi những ý tưởng xấu xa của họ. 
 
Một lần nữa, những ai từ chối những sứ giả của Ta bằng cách nào đó, không thể nào nhận được thông 
điệp của Ta; và người phán xét họ đã bị làm mù mắt về Chân Lý. Vì không có người công chính, không, 
không một ai, còn Đấng gửi sứ điệp là chân chính.  
 
Vì vậy, Người mang Lời của Ta cũng phải là người nhận, hay làm thế nào Ta sẽ sai họ?  
 
Và người thẩm phán có thể không làm gì và không nhận được gì; ngay cả những gì anh ta có sẽ bị lấy 
đi ... Vì vậy, những gì Ta đã viết tồn tại, và những gì Ta đã nói đứng vững. Và những người từ chối di 
chuyển sẽ vẫn bị xiềng xích, cho đến khi thời gian được thay đổi, Đức Chúa phán. 
 
Kìa, thời điểm chọn lựa đã đến, tất cả sẽ được sàng lọc! Ngay cả bằng ‘từ’ này, nó sẽ được hoàn 
thành, một sự chia rẽ vĩ đại! Vì nó đã được viết ra, vậy thì nó sẽ được hoàn tất. 
 
Một lần nữa, Ta nói với các con, Ta đã không đến để mang lại hòa bình, nhưng chỉ là một thanh 
gươm! 


