
V7/3 CÁC TÔI TỚ, HÃY NỔI LÊN! Vì Vương Quốc của Loài Người đã kết thúc! 

 

Những Lời Từ Chúa, Thiên Chúa và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta – ban cho ngày 16 tháng 5 năm 2007 

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

 

[Timôthê]  

Tất cả các vách ngăn đều đã bị xé rách, bức màn đã bị xé làm đôi… Đường lối được mở ra! HalleluYah! 

Có nhiều công việc còn lại, mặc dù công việc cứu rỗi đã hoàn thành trên cây Thập Tự Giá. Vì bây giờ 

chúng ta phải nổi lên và ca hát, vâng, thổi loa lên Lời công bố của Thiên Chúa, sự ngự đến của Thiên 

Chúa của các đạo binh. Vì với Ngài, tất cả những gì vẫn chưa hoàn thành sẽ kết thúc nhanh chóng. Vì 

sức mạnh của tội lỗi bị đánh bại, cái chết được khắc phục. Tuy nhiên, tội lỗi vẫn còn trên thế giới, và 

đã trở thành một tai họa tràn ngập giữa các quốc gia, và cắn xé họ. 

 

Kìa, Đấng Thánh của Thiên Chúa, Đấng mạnh mẽ và quyền năng, đến để tách biệt và tập hợp. Kẻ trộm 

đến để phá hỏng ngôi nhà của con người mạnh mẽ, kẻ được gọi là tà ác. Và Ngài, ngay cả Ngài, Đấng 

Thánh của Thiên Chúa, sẽ không để lại ngay cả một người mà Ngài thấy của chính Ngài ... Tất cả 

những điều này sẽ biến mất khỏi nơi này. Sau đó một tuần. 

 

Này, sức mạnh và vinh quang của Đức Chúa! Bộ mặt của Đấng Cứu Chuộc của các ngươi trở nên tiếng 

gầm của Sư Tử! Ngài đã đến để thanh tẩy ngôi nhà và tẩy sạch mọi sự gian ác chống lại Thiên Chúa! 

Ngài sẽ gầm lên! Ngài sẽ hét lên với tiếng nói của Đấng Toàn Năng! Phải, vinh quang của Đức Chúa sẽ 

phá hủy và thánh hóa! ... Kìa, tội lỗi và sự gian ác sẽ trở nên vô hiệu trong ngày đó! Và Đấng Mết-si-ah 

được gọi là Đấng Kitô phán như vầy! Sư tử của Chi tộc Giu-đa… 

 

Tội lỗi được khắc phục! Và kìa, Ta, ngay cả Ta, đến để làm cho một sự kết thúc nhanh chóng! Thậm chí 

một sự lãng phí hoàn toàn của tất cả những gì gọi là tội lỗi, và của tội lỗi, và tất cả những gì đã dẫn 

dân của Ta vào những sự thèm muốn khác nhau! Ta đến, và sẽ trở lại, hoàn thành thậm chí tất cả 

những gì đã được viết về Ta, cả trong những Tập này và trong Kinh Thánh của Chân Lý. 

 

Và kìa, thế giới và tất cả những gì trong đó được làm bệ Chân của Ta, và Ta chắc chắn sẽ ngồi trên ngai 

vàng vinh quang của Ta. Và Ta sẽ vượt qua sự phán xét và truyền đạt lòng thương xót. Nó sẽ được 

hoàn thành, chắc chắn sẽ được thực hiện ... Và thậm chí tất cả các ngươi, những người tham gia vào 

lời của Ta, sẽ nhìn thấy nó với đôi mắt của riêng các ngươi, cúi xuống và dâng cho Ta vinh quang.  

 

Và đối với những người đến vào ngày đó, những người bị  khinh thường, những người ở dưới sự 

trừng phạt của Chúa Cha, đã từ bỏ món quà miễn phí, những người giơ nắm tay của họ ở trên trời và 

khạc nhổ vào Đức Vua, thậm chí những người này cũng sẽ phải cúi đầu và dâng cho Ta vinh quang ... 

Và rồi đáp ứng sự kết thúc nhanh chóng của họ, liếm bụi từ chân của Ta, mà Ta đã phủi như một minh 

chứng chống lại họ! ... Được tiêu thụ trong ngọn lửa của sự phán xét của Thiên Chúa, bị phá hủy vì 

điều mà Ta đã thấy trong họ chống lại Thiên Chúa, thậm chí chống lại tất cả những gì Ngài duy trì, bởi 



vì tất cả những gì họ đã từ bỏ với một cánh tay bướng bỉnh và cổ kéo dài ra! 

 

Bây giờ, họ bị bỏ rơi và bỏ đi! Bóng tối, bóng tối dày đặc là bạn đồng hành của họ ... Cái chết! Đức 

Chúa phán, Chúa của các đạo binh. Thánh Giá của Do Thái là Danh của Ta! ... YahuShua, Sư tử của Bộ 

tộc Giu-đa, Đấng Mê-siah, Vương Đế! ... Và như vậy đến Sự tiêu diệt, kìa, nó đang đến nhanh chóng! 

Này, ngày đó đang ở trong tầm tay! 

 

Vì vậy, sau đó những người yêu dấu, tất cả những người gọi của mình bằng Danh riêng của Ta, chạy 

nhanh và nói chuyện với những người cô đơn ... Chạy nhanh và cất cao tiếng nói của các ngươi, thổi 

kèn và báo động chiến tranh! Hãy nói với người nghèo trong thần khí và những kẻ yếu đuối trong Sự 

Thật!… Nói đi, con cái của Ta! Phát sinh và nói!  

 

Lắng nghe những người canh gác và chú ý. Theo Ta, và tuân theo tất cả những gì Ta đã dạy các ngươi, 

những người yêu dấu. Và giữ các điều răn của Ta, những điều đã được viết bằng đá bởi ngón tay của 

Đức Chúa Cha. Vâng, giữ tất cả, ngay cả với văn trong trái tim của các ngươi, Đấng Cứu Chuộc của các 

ngươi phán. Vì các ngươi đã được mua với một mức giá, bây giờ theo Ta ... Và nắm lấy tay của tất cả 

những người sẽ.., và mang họ đi với các ngươi.  

 

Vì Vương quốc của Thiên Chúa đang ở trong tầm tay! Và vương quốc của loài người đã kết thúc và sẽ 

bị xóa sổ! ... Trong một tuần và trong một ngày, nó sẽ không còn gì cả ... Chỉ có Thiên Chúa và những 

người ở trong Ta, sẽ ở lại. 

 

Và Vương quốc của Ta ... Nó sẽ chịu đựng mãi mãi, cùng với tất cả những người cư ngụ ở đó ... Amen, 

và Amen. 


