
V7/11 Đức Chúa phán… Các tiên tri THẬT và GIẢ đã được gửi đi! 

 

Người cao ngạo bị loại bỏ, người thấp hèn được nâng lên… 

Ngày vĩ đại và khủng khiếp của Đức Chúa ở gần kề, và Ai sẽ đứng vững 

 

Từ Chúa, Thiên Chúa và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta - Ngày 29 tháng 9 năm 2007   

Lời Chúa đã phán với Timôthê, cho tất cả những ai có tai để nghe 

 

Ta là Chúa của các ngươi, Đấng đã đưa dân Ngài ra khỏi Ai Cập! Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của trời và 

trái đất! Ta là CHÚA! Và không có ai ngoài Ta!…  

 

Kìa, Ta đã đến với các ngươi trong xác thịt, và nhiều người thấy mặt Ta trong Đấng Cứu Chuộc. Và bây 

giờ tôi đến một lần nữa, ngay cả với sự tuôn đổ của Thánh Linh của Ta trên tất cả xác thịt, nhưng các 

ngươi của trái đất này sẽ không nhận được của Ta.  

 

Vì vậy, Ta đang gửi nhiều người trong danh xưng của Ta, theo tinh thần và quyền năng của Ê-liah, và 

họ sẽ chuẩn bị con đường đến của Đức Chúa, Thánh thiện và Chân Thật. Tuy nhiên, các ngươi sẽ phỉ 

nhổ vào mặt họ, và họ sẽ bị ghét bỏ bởi mọi quốc gia. 

 

Kìa, một tiếng rít lớn sẽ nảy sinh giữa những người của chính Ta, và nhiều giọng nói chế nhạo sẽ xuất 

hiện từ những người tự gọi mình là Kitô Hữu và Do Thái. Ngay cả trong số những người sùng đạo của 

Do Thái sẽ có nhiều bước tiến tới ném đá họ bằng lời nói và hành động, vì chúng luôn đi theo con 

đường của tổ tiên chúng. Tuy nhiên, các nhân chứng của Ta, lần lượt, nói to hơn, thậm chí với tiếng 

nói lớn hơn trong buổi hòa nhạc; với quyền năng của Thiên Chúa trong lỗ mũi họ sẽ tuyên bố lời của 

Thiên Chúa ... Một cơn lốc của những Lời và lời tuyên bố, những dấu hiệu thần diệu và những điều kz 

diệu, tất cả trong Danh của YahuShua HaMashiach, đến sự kinh ngạc của người dân! 

 

Họ sẽ thổi kèn và kêu Danh của Đức Chúa, trong sự phán xét và thánh hóa như nhau, có thể nâng lên 

hoặc phá hủy bằng một từ, nhưng họ sẽ khôn ngoan không giơ tay  chống lại người khác trong bạo 

lực. Đối với họ là chiến tranh của lời nói, và lời mạnh mẽ của lời nói của họ là ... Tiếng nói của Đấng 

Toàn Năng, được thốt ra qua con người! Vì trong những ngày của Nô-ê thế nào, thì ngày của Con của 

con Người cũng sẽ đến như vậy; như ở Ai Cập, vậy nên trong ngày Chuẩn bị… Thời gian chiến tranh, 

ném ra sự phán xét, cộng một trăm lần! ... Như tất cả đã từng có trong quá khứ, khi Ta đã gửi các tiên 

tri của Ta đi ra, chỉ cho thấy những dấu hiệu thần diệu và những điều kz diệu, vì vậy nó sẽ được có từ 

thời gian này trở đi, cho đến khi Đức Chúa đến! 

 

Hãy cẩn thận, Ta nói với các ngươi. Vì thời gian cũng đến khi kẻ ác sẽ cố gắng như vậy. Tuy nhiên, 

không tin những tiên tri này, và không lắng nghe những bài diễn văn tinh tế và đen tối của chúng; 

cũng đừng tin vào đôi mắt của mình, mặc dù các ngươi nhìn thấy những dấu hiệu và điều kz diệu của 

chúng… Những sự đánh lừa, những câu văn tối tăm, sức mạnh của địa ngục, những phẩm phục của sự 

lừa dối giả tạo, với sự xuất hiện có vẻ của ánh sáng và tốt lành. 



Vì vậy, phải có sự hiểu biết và tìm kiếm sự khôn ngoan, nhận biết những người Ta đã gửi và đang gửi. 

Các tiên tri, Những nhân chứng của Ta, 144.000, người không ngừng tôn vinh Danh Ta, ngày và đêm ...  

 

Những món quà và những điều kz diệu vô giá, tất cả đều mang Danh một Thiên Chúa Chân Thật, và 

Ngài được gọi là Chúa Kitô và Chúa Giêsu, Yeshua Đấng Mết-si-ah, Đấng Phục Sinh. 

 

Trừ khi, dân của Ta, Danh của Ngài được kêu lên trong sự thật, không có nghĩa là một Danh sưng để 

qua đi hoặc được xem như là đúng sự thật. Quay lưng lại, và chạy khỏi tất cả những kẻ tuyên bố 

không phải là Con của Thiên Chúa, Đấng Tối Cao!… Chạy nhanh, Ta nói! Đừng nhìn lại!… Hãy cẩn thận 

và cảnh giác. 

 

Và đối với tất cả những người sống trong các nhà thờ của loài người, Ta nói... Cầu nguyện, và không 

mở miệng của các ngươi; cầu nguyện yên lặng, và không mở miệng ... Cầu nguyện và chú ý, vì Miệng 

của Đức Chúa Trời hằng sống đã nói! Hãy phân định thần khí của những người Ta đang gửi và lắng 

nghe những người Ta đã gửi đi. không nói một từ nào trong trái tim, cũng như trong tâm trí của các 

ngươi, để chống lại họ; không ở nơi công khai cũng như trong bí mật, không nói một lời chống lại họ 

... Vì đó  là các ngươi nói chống lại Ta! Ta đã gửi họ đi! 

 

Kìa, họ không mang theo thứ gì của riêng họ, họ chẳng làm gì cho họ cả. Vì Ta đã đặt Lời của Ta trong 

miệng của họ, cây kèn của Ta đã được đặt trong tay họ. Và bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần của 

riêng Ta, Ta sẽ thiết lập họ, và Ta, ngay cả Ta, Đấng đã bao trùm lấy họ. 

 

Vì đây là những người đi theo Con Chiên Con, đến và đi khắp nơi trên thế gian, và sẽ đi bất cứ nơi nào 

Ngài dẫn dắt họ ... Những hoa quả đầu tiên cho Đức Chúa Trời và Chiên Con. Vì họ sẽ lấy của Ta, và 

nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần bày tỏ cho các ngươi, vì cái gì của Ta cũng là của Con của Ta. Và 

đó là của Ngài sẽ được ban cho những người bước đi trong sự hiệp nhất với Ngài, rằng Ta có thể được 

vinh hiển trong Ngài và Ngài trong họ.  

 

Do đó, Đức Chúa phán thế này, cho các Hội thánh của loài người, và cho tất cả những ai dẫn dắt họ ... 

Các ngươi sẽ giữ im lặng và không mở miệng. Và các ngươi sẽ chú { đến mọi nghị định của Ta, và bây 

giờ cố gắng tuân theo tất cả các điều răn của Ta, khi các ngươi tìm kiếm sự cứu rỗi của Thiên Chúa 

như Ngài thật sự là, và không phải như ý các ngươi sẽ muốn Ngài… Và các ngươi có thể nhìn thấy vinh 

quang của Ngài và được nâng lên. 

 

Tuy nhiên, kính trọng và nói, và bản thân Ta sẽ chống lại các ngươi, vào một ngày các ngươi không 

biết và một giờ các ngươi không mong đợi, đánh các ngươi bớt kiêu, để các ngươi không thể nói cho 

cả một thời kz. Này, Ta sẽ đuổi các ngươi trong sự chứng kiến của nhiều nhân chứng, ngay cả trong số 

những người mà các ngươi đã gọi là của riêng mình.  

 

 

 



Vì vậy, hãy để tất cả đàn ông và phụ nữ trong những hội thánh này, xây dựng và đặt tên của con 

người, lắng nghe và nhận thức… Và bây giờ hãy chú { đến những lời của Đức Chúa, Thiên Chúa Tối 

Cao! 

 

Vì vậy, Đức Chúa phán... Những bàn tay của con người hư ảo và lừa dối vô ích, đi xuống khỏi ngai của 

các ngươi của niềm tự hào, và ném khỏi chính mình những chiếc áo choàng của kiêu ngạo mà các 

ngươi mặc. Vì chúng là sự sụp đổ của các ngươi, ngay cả một sự bóp nghẹt đức tin của các ngươi, vốn 

đã bị bệnh nặng ... Và lấy tay bẩn thỉu của các ngươi khỏi Ngai Vàng của Ta và loại bỏ đôi chân của các 

ngươi khỏi bệ của Ta! Ngừng từ bản án của các ngươi, và ăn năn về tất cả các dị giáo! Ngừng cho đàn 

của Ta ăn, bằng danh của các ngươi! Các nhà lãnh đạo của Giáo Hội, ăn năn và tự khiêm nhường ở 

chân của Ta! Ngừng nắm lấy áo choàng của Ta, vì khuôn mặt của Ta đã quay khỏi khỏi các ngươi!  

 

Tuy nhiên, các ngươi sẽ phục vụ, ồ vâng, các ngươi sẽ là đầy tớ của Ta. Vì các ngươi đã chỉ định mình 

trong Danh của Ta, vì vậy các ngươi sẽ phục vụ trong Danh của Ta. Vì Ta nói với các ngươi, mọi công 

việc của các ngươi sẽ bị xét xử trong Ngày giận dữ của Đức Chúa, và sẽ bị đốt cháy, và tất cả các các 

ngươi sẽ bị tổn thất lớn lao. Tuy nhiên, Ta sẽ giải cứu các ngươi và các ngươi sẽ trốn thoát, nhưng khi 

thoát ra khỏi ngọn lửa ... Trong sự bế tắc của mình, các ngươi sẽ đứng lên, và Ta sẽ khống chế các 

ngươi, và các ngươi sẽ nắm lấy tay Ta và nhận thức về những việc làm của Ta và những gì xảy ra. Và 

các ngươi sẽ chạy một cách mãnh liệt, khai thác tuyệt vời, sáng rực rỡ, thậm chí như các ngôi sao trên 

trời. 

 

Và khi mục vụ của các ngươi kết thúc, các ngươi sẽ phải chịu một mùa ngắn ngủi, làm chứng cho đến 

khi kết thúc sự vĩ đại nhất của Tình Yêu. Các ngươi sẽ chết, nhưng các ngươi sẽ không ngủ chút nào. Vì 

Ta đã xây dựng một thành phố lớn ở giữa những cuộc bức hại lớn và nỗi buồn, một thành phố nơi chỉ 

vui mừng được lắng nghe, mang nhiều người đến cổng… Một thành phố vĩ đại! Một thành phố được 

gọi là Sự Khổ Nhục! ... Vì Ta sẽ nâng các ngươi lên, ngay cả đến lòng Ta, và tất cả những đau khổ của 

các ngươi sẽ biến mất, mọi vết bầm đều lành và không còn nhớ nữa. Kìa, các ngươi sẽ đi vào vinh 

quang, được đáp ứng với nhiều tiếng ca; và kìa, các ngươi sẽ trở về với Đức vua trong tất cả vinh 

quang của Ngài. 

 

Những người đã có đầy đủ sẽ bị làm cho trống rỗng để họ có thể thực sự được lấp đầy, và những 

người được cho là người đầu tiên sẽ là người cuối cùng, nhưng những người bị bỏ rơi cuối cùng sẽ là 

những thành viên đầu tiên của Vinh Quang… 

 

Và những người không có tri thức sẽ được trao tri thức lớn lao, vì Tình yêu đã cứu họ. Tuy nhiên, 

những người đã đạt tới tri thức vĩ đại sẽ bị hạ xuống để cho xấu hổ, cho nên họ cũng có thể được vinh 

hiển trong sự hiện diện của Ta, vì Tình yêu đã cứu họ. 

 

Vì vậy, hãy để nó được viết và hiểu, vì nó chắc chắn sẽ đến ... Không có gì! Không có gì trong tất cả sự 

sáng tạo có thể chiếm đoạt Thánh Ý của Thượng Đế Tối Cao, cũng không có bất cứ ai chạy ra trước Ta! 

... THÁNH Ý TA SẼ ĐƯỢC HOÀN TẤT! Vì nó đã được dự định và không thể được di chuyển, đã được 



viết bằng đá đời đời, trước nền tảng của thế giới.    

 

Vì vậy, các con nhỏ, Ta hỏi các con, Danh của Ta là gì? Danh của Con Ta là gì?! ... Hãy lắng nghe Ngài! 

... Vì chính Ngài là Đấng đã nói với các con, đã nhận được của Ta và đã nói với những người mà Ta gửi, 

đã tiếp nhận Ngài và lần lượt nói với các con ... Đức Chúa Cha và Con là một! Và những điều Ta gửi 

cũng sẽ là một trong Chúng Ta, ngay cả khi tất cả những ai nắm lấy sự cứu rỗi của Ta cũng sẽ là một. 

 

Vì Ngày đang đến, và đã ở đây, khi tất cả những người trong Thân Thể Ngài sẽ là Một, và sự phán xét 

sẽ ngồi… Chiếc ghế của Thương Xót được thành lập… Với tất cả các con trai và con gái của Thượng Đế 

được tập hợp lại, được đặt ở tay phải của Ngài. 

 

Và vì nó đã được viết như vậy thì nó sẽ là ... Ta sẽ là Thiên Chúa của họ, và họ sẽ là dân của Ta, mãi 

mãi ... Một đàn chiên với Một Người Mục Tử, Một Người Cha ... Sự Sống không có kết thúc ... Amen 

và Amen. 


