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Ngày 7 tháng 3 năm 2008 - Từ Chúa, Đức Chúa Trời và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta 
Lời Chúa phán với Timôthê, cho những ai có tai để nghe 
 
Như vậy Chúa phán với Hoa Kz rằng ... Obama sẽ dẫn dắt các ngươi. Và bởi vì Ông ta, Thánh Ý và sự 
phán xét của Ta đối với dân tộc của Ông ta sẽ được ứng nghiệm, vì mọi sự bỏ rơi Ta và dân Do Thái 
của Ta... 
 
Và vì vậy, Ta đã mang quân Ishmael vào trong vòng của kẻ thù nghịch của ngươi, để cai trị ngươi trong 
một thời gian và một mùa, cho đến khi biết được điều đó đã xảy ra và vua của các luật lệ sắc sảo dữ 
dội cai trị. Sau đó, do sự lừa dối mà kẻ thù và kẻ vi phạm này gây ra, ông ta nói đầy những lời cao cả, 
nói dối và những bài diễn văn tối tăm được bán như là hy vọng, nó sẽ trở lại chống  ông ta gấp 10 lần, 
bởi vì ông ta được gọi là sự diệt vong. 
 
Tuy nhiên, hãy nhớ điều này ... Không có điều gì tồn tại ngoài Ta, Đức Chúa phán, và cũng chẳng có gì 
tiếp tục bên ngoài Thánh Ý của Ta; vì ngay cả cái ác của thế giới hiện tại này cũng được đặt trong 
phạm vi của Ý Chí của Ta. Vì những hành vi xấu xa và tự phát sinh, nhưng không biết rằng không có gì 
giấu kín trước mặt Ta; cũng không có gì xảy ra, cũng không có, mà Ta chưa từng nhìn thấy... 
 
Và điều này, thế hệ của sự kiêu căng và lừa đảo, là lý do tại sao Ta nói, "Tất cả đã được viết và hoàn 
thành, ngay cả trước nền tảng của thế giới." 
 
Vì Ta là Đức Chúa Trời! Thiên Chúa của Ápraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Giacốp ... 
Thiên Chúa của tất cả! ... Ngay cả của tất cả những gì được biết đến và không biết, Đấng Sáng Tạo của 
mọi sự ... Tạo thành từ đời đời, Đấng đến từ đời đời vĩnh cửu … Ta LÀ… 


