
V7/43 Các Con Trai của Ta… LỜI CỦA TA sẽ đi ra và MÙA GẶT sẽ đi vào 

 

Từ Chúa, Thiên Chúa và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta - Ngày 19 tháng 8 năm 2009  

Lời Chúa đã phán với Timôthê trong một giao hảo trực tuyến, cho tất cả những ai sẽ được gửi trong 

ngày, và cho tất cả những ai có tai để nghe 

 

Các con trai của Ta, trong việc này, nhưng đây là sự khởi đầu, Chúa phán ... Vì khi ngày ấy đến, nơi mà 

một số các con sẽ được chứng thật, các con sẽ không còn rút lui trong sợ hãi nữa, các con sẽ không 

rơi ngược trở lại nữa. Kìa, các con sẽ lao về phía trước, và Ta sẽ được thành lập trong các con đầy đủ, 

và chúng ta sẽ là một. Và từ miệng của các con sẽ tiến hành chớp nhoáng và sấm sét, trong đó không 

ai có thể chịu được. Vì nhanh chóng và mạnh mẽ là Lời của Thiên Chúa Đấng Tối Cao, mà sẽ được đặt 

trong miệng của các con. 

 

Này, các con sẽ nghe, và cùng một lúc các con sẽ nói ... Như Thiên Chúa, các con sẽ nói chuyện với vô 

số người! Vì giọng nói của Ta sẽ luôn luôn lưu lại trong các con và trong mọi mùa. Kìa, nó sẽ ở trong 

các con, và các con sẽ nói những Lời của Ta ... Miệng của các con, Tâm trí; trái tim của các con, kết 

thúc trong hình ảnh của Ta. 

 

Vâng, các con sẽ mở miệng để nói, và từ lúc đầu tiến hành từ đôi môi của các con tất cả sẽ bị đẩy lùi! 

... Vì cơn lốc sẽ là lời của nhân chứng của Ta trong ngày đó! ... Một cơn gió mạnh để phá vỡ các chi 

nhánh , một cơn gió xoáy để lật đổ những cây, cho đến khi mọi rễ cây bị lột trần ... Hơi thở của Đức 

Ya-vê trong lỗ mũi của các con!  

 

Sau đó, một đám cháy sâu phát sinh trong những kẻ đã sa ngã, và họ sẽ đứng lên với sức sống mới và 

chống lại các con trong sự vội vàng, với bạo lực lớn và thù ghét. Tuy nhiên, tất cả những gì họ đưa ra 

chống lại các con sẽ được quay trở lại trên đầu họ. Và trong nỗ lực tuyệt vọng của họ, họ sẽ bị tấn 

công, như một người đã vấp vào một tổ ong vò vẽ lớn, họ tản mát trong sợ hãi ... Vì TA LÀ CHÚA, và 

Lời của Ta không bao giờ trở về vô hiệu!  

 

Này, Lời của Ta sẽ đi ra và mùa thu hoạch sẽ đi vào; phần còn lại còn lại ở trong đám lửa cháy, thậm 

chí làm cháy sém tất cả những cái trán cứng rắn này, Đức Chúa, Đấng Tạo Hóa của Trời và Trái Đất 

phán ... Vì Ta Là, và ai có thể đứng chống lại Ta ?! 

 

Vì vậy, sụp xuống, tất cả các ngươi những kẻ gian ác! Bị ném xuống, tất cả những ai đã lãng quên 

Thiên Chúa! Tuy nhiên, tiếp tục lắc đầu và lắc nắm tay của các ngươi chống lại Ta, và các ngươi sẽ bị 

tan vỡ thành từng mảnh!… VÂNG, CÁC NGƯƠI CHẮC CHẮN SẼ BỊ VỠ RA THÀNH TỪNG MẢNH! Đức 

Chúa phán.  

 

Tuy nhiên, ai khiêm nhường sẽ được nâng lên và được đặt ở vị trí của họ. Phải, kẻ bắt bớ sẽ nhận 

được của Ta và thực hiện khai thác lớn trong Danh của Ta, và trong Danh của Con Ta họ chắc chắn sẽ 

được giải thoát. Và các ngươi, Ôi, những kẻ vô minh, thế hệ hư hỏng và ác độc nhất, sẽ kinh ngạc! ... 



Rồi các ngươi sẽ biết, TA LÀ CHÚA! 

 

Này, Ta đã nói điều đó, và nó sẽ không còn chậm trễ nữa ... Và mặc dù nó có vẻ như chậm trễ trong 

đôi mắt của các ngươi, chờ đợi nó, vì nó chắc chắn sẽ đến và không chậm trễ ... Vì đã đến lúc rồi!  

 

KÌA, NÓ NGAY Ở ĐÂY! TA ĐẾN! Ta đến trong cơn giận của Ta! Ta đến trong sự phán xét! Ta đã đến để 

trả nợ và trả thù mọi kẻ thù của Ta! Ta sẽ đổ ra! Sự phẫn nộ là ở đây!… 

 

Con của con Người, mở các cổng của Thiên Đàng, chuẩn bị hò hét! Tổng Lãnh TT Micae, cầm cây kèn 

lên, chuẩn bị thổi kèn! Dân của Ta, đi ra từ trong số họ! 

 

Tất cả mọi cư dân trên trái đất, chuẩn bị để đáp ứng một và chỉ có Thiên Chúa Thật! Vì thế giới này là 

của Ta, và Ta sẽ làm những gì Ta muốn! Trái đất là bệ của Ta, và Ta sẽ ngự trị trong sức mạnh của Ta! 

Và Danh Ta không còn bị ô nhiễm giữa các quốc gia nữa! 

 

Vì những nhân chứng của Ta sẽ nói Danh của Ta trong quyền năng và thực hiện nhiều dấu hiệu; Và 

trên đôi môi của người được chọn của Ta, nó sẽ là một bài hát, như trong những ngày của cựu ước; 

Và giữa các Thánh Đồ của Ta, nó sẽ được kêu thì thầm trong lời cầu nguyện, được dâng lên liên tục 

như một hương vị ngọt ngào. 

 

Vì Ta là Chúa và không có ai khác, Đấng cứu rỗi, Ngài ở trong Ta và Ta ở trong Ngài… Cha và Con là 

một!… YAHUSHUA – ĐỨC YAHUWAH. 


