
V7/75 Bàn Tay của Ta đã lấy đi và Thần Khí của Ta đã được thu hồi! 

 

Từ Chúa, Đức Chúa Trời và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta. Ngày 19 tháng 5 năm 2010 

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

 

Câu hỏi của Timôthê, cho một người chị em trong Chúa Kitô ... Lạy Chúa, đây có phải là ngày Lễ Ngũ 

Tuần cuối cùng không?  

 

Đức Chúa đã trả lời rằng… Hỡi những người yêu dấu, Ta đã đổ Thần Khí của Ta trên mọi xác phàm, 

như Ta đã đổ ra cho các ngươi từ ban đầu, nhưng không ai đến để uống, không ai nhận lấy của Ta như 

Ta thật. Tuy vậy, Ta thực sự đã mang cơn mưa vào đúng mùa, cả cơn mưa trước và cơn mưa cuối, và 

mùa màng vẫn trôi đi, chỉ có trái cay đắng.  

 

Kìa, tiếng của Gia-vê Ðức Chúa Trời các ngươi đã phán, nhưng chỉ có ít người có tai để nghe; và trong 

dân của Ta, chỉ có một Giáo Hội Còn Sót Lại mới mở lòng mình ra mà lắng nghe ... Ta nói cùng các 

ngươi sự thật, trước mặt Ta là những con người rất tự hào, vô số những đứa trẻ ngu ngốc không thể 

phân định ra tay phải của họ từ bên trái, vì tri thức của họ đã bị thối nát! Tất cả những suy nghĩ và suy 

nghĩ của họ chỉ phục vụ để duy trì bản chất tồi tệ của họ, vì họ không giữ lấy Đức Chúa Trời trong tư 

tưởng của họ và họ đang xa khỏi từ sự Thánh Thiện! 

 

Đức Chúa phán như vầy: Các nhà thờ tệ hại của loài người, đường lối của họ bị hư hỏng, một dân vô 

minh và tự phụ, vô số trẻ em bị lừa dối ... Một dân tộc đã chuẩn bị đường đi của Ta trước mặt Ta! Tuy 

nhiên, họ đã chọn một cách khác theo sở thích của họ, một hình ảnh giả dối, học thuyết xấu xa đầy ích 

kỷ và lừa dối tinh vi, thực hành tất cả những điều mà Ta đã phán cho họ sẽ không được làm, những 

truyền thống mà Ta ghét ... Một tôn giáo rỗng tuếch!   

 

Khốn thay cho tất cả những người sống trong các nhà thờ của loài người, cho tất cả những ai đi theo 

con đường của họ ... Đồ giả hình! ... Và phần của đạo giả hình sẽ nhận được, trừ khi họ ăn năn và 

hoàn toàn trở về với Ta và trong sự thật, Đức Chúa phán. 

 

Vì Ta nói cùng các ngươi sự thật, kìa, Ta tuyên bố với các ngươi rõ ràng rằng: Nếu Ta đến cùng các 

ngươi, và nói như trước kia, mỗi người trong các hội thánh của loài người nầy sẽ ngăn chặn đường đi 

trước mặt Ta; thậm chí mỗi người trong số họ sẽ đuổi Ta ra và tìm cách bắt giữ Ta! ... 

 

Và mặc dù họ đã chưa nhìn thấy Ta, thực sự Ta đang ở giữa họ; Và khi Ta sống, Đức Chúa phán, Ta nói 

với các ngươi, họ chắc chắn đã từ chối Ta! ... Vì Ta đã đi qua, và họ đã chối Ta; Ta đã nói, và họ đã 

nhắm mắt lại với Ta; Ta đã sai các sứ giả của Ta đến cùng họ, và họ đã quay mặt đi! 

 

Kìa, những sứ giả của Ta đã bị đuổi đi, bị bắt và bách hại cách vô cớ! Thậm chí ít nhất trong số này, các 

tôi tớ của Ta đã bị ngược đãi bởi những người được gọi là những người có đức tin! Vì họ luôn luôn 

mang DANH CỦA CHÚA TRONG SỰ HẢO HUYỀN! ... Từ ít nhất đến vĩ đại nhất, ngay cả một trong 



những nhà thờ của loài người này đều nói xấu Ta bằng tất cả những gì họ nói và làm, thậm chí nói 

báng bổ Đức Chúa Thánh Thần! 

 

Vì vậy, Ta sẽ lấy đi Tay Ta, và Thần Khí Ta sẽ trở lại cùng Ta. Vì họ đã từ chối Ta, những ngày không có 

kết thúc; Họ đã quay lưng lại với sự hướng dẫn của Ta, đẩy Tay Ta ra, luôn luôn chống lại sự nhịn nhục 

của Ta, khạc nhổ vào Mặt Ta, đánh Ta trên miệng ... Thật vậy, Giọng nói của Ta đã trở thành một điều 

ghê tởm đối với họ! Vì họ chối bỏ mọi sứ điệp mà Ta đã gửi cho họ qua các tiên tri của Ta, biến họ 

luôn luôn là một cái tai điếc, tìm cách ném họ bằng lời nói và bằng hành động, vu khống họ trong 

những điều bí mật! Họ đã ghét Ta! Đức Chúa phán. 

 

Ta đã không nói chuyện với điều này bằng miệng của tiên tri cũ của Ta sao? Chúng không phải đã viết 

bằng ngôn ngữ của các ngươi sao? "Hãy làm cho trái tim của những người này điếc, tai của họ nặng 

nề, nhắm mắt lại, để họ nhìn thấy và nghe bằng tai của họ và hiểu với trái tim của họ, và trở lại và 

được chữa lành không?" Tuy nhiên, họ đã không trở lại với Ta, và cũng không hối cải; làm thế nào Ta 

sẽ chữa lành họ?  

 

Chỉ có những ai biết rằng họ đang bị bệnh mới tìm đến bác sĩ ... Tuy nhiên, những người nhận thức 

bản thân họ cũng sẽ không đến với Ta, giữ Ta ở vị trí; họ vẫn ngồi vững trong bóng tối của sự hiểu biết 

của mình, dựa trên những cái vòng hoa của họ mà họ đã tự mình đánh giá cao. 

 

Đối với người đi ngang qua kính màu không thể nhìn thấy hình ảnh của chính mình, cũng không thể 

nhìn thấy bên trong rõ ràng; vì anh ta chỉ nhìn thấy một phác thảo, một màu mờ làm che mắt anh. Và 

những người bên trong nhìn ra ngoài vẫn mù quáng, có thể nhận thức được chỉ là một bóng tối của 

những gì thực sự; nắm chặt bàn tay chống lại ánh sáng vì sợ mặt trời nắng buổi trưa sắp đến. Họ thích 

ánh sáng được lọc và ánh sáng che khuất, bằng tất cả thủy tinh sơn này ... Thế thì những người như 

thế này sẽ làm gì, khi đêm đã rơi xuống? 

 

NHỮNG GIÁO HỘI CỦA LOÀI NGƯỜI, CÁC NGƯƠI ĐÃ QUÊN LÃNG TA, CÁC NGƯƠI CŨNG KHÔNG BIẾT 

TA CHÚT NÀO! ... Vì Ta đã nhìn các ngươi, và đây là những gì Ta nhìn thấy ... THẾ GIỚI VÀ NHỮNG KẺ 

XA LẠ! 

 

Vì vậy, Đức Chúa phán như vậy ... Đã đến lúc, Ta có thể chờ đợi lâu hơn, vì những người của Ta phải 

được đưa đi, cuộc bầu chọn đầu tiên phải được giao. Kìa, Tay Ta bị lấy đi, Thần Khí Ta bị rút khỏi thế 

gian nầy và khỏi các đền thờ của loài người; ngay cả từ mỗi cá nhân từ chối lắng nghe giọng nói của 

Ta, và từ chối chấp nhận sự điều chỉnh của Ta, nó đã biến mất rồi ...  

 

Này, cơn giận của Ta bị kích thích bởi sự ghen tị của Ta và đã đến trọn vẹn! Vì vậy, những gì đã được 

đổ ra trên tất cả các xác phàm đã được gỡ bỏ; Người bị bỏ lại để cho sự cản trở! Và chẳng bao lâu 

một ly khác sẽ được phát ra, ngay cả cái chén của sự đếm đến của Chúa Cha, tức là cơn thạnh nộ của 

Đức Chúa Trời, là sự đổ đầy sức mạnh vào chén của sự phẫn nộ của Ngài, như lời đã chép!  

 



Tuy nhiên, hãy hiểu điều này và có sự bình an, Những người yêu dấu của Ta ... Mặc dù bóng tối tràn 

ngập và trớ trêu với mọi người kiêu hãnh đang khôn ngoan trong đôi mắt của mình, nhưng vẫn bị làm 

cho bối rối, Ta sẽ không kết thúc hoàn toàn. Vì Tay Ta sẽ ở với các tín hữu, Và sức mạnh của Ta sẽ 

được tỏ ra trong những người được xức dầu của Ta ... Kìa, Thần Khí của Ta sẽ ở trong tâm hồn những 

kẻ hối cải và đến trên những người được chọn của Ta như một cơn mưa chào đón, và họ sẽ gia tăng 

mãnh liệt, sáng hơn bao giờ hết, giữa tất cả bóng tối này!  

 

Tuy nhiên, các chứng nhân của Ta sẽ là những ngọn hải đăng hy vọng cho thế hệ mai sau và mất mát 

này, những người dũng cảm, những người sẽ thực hiện những thành tích chói lọi nhân Danh Thiên 

Chúa, Đấng Cứu Chuộc của họ, Đấng Thánh của Do Thái, Đấng mà Danh Ngài làm một với Chúa Cha! Vì 

vậy, nhìn xem mục đích của Đức Chúa, vì nó sẽ được hoàn thành nhanh chóng, nó sẽ được thực hiện 

... Từ sự phán xét Tay trái của Ta sẽ được đổ ra trên những kẻ phản đối, Tuy nhiên, từ Tay phải của Ta, 

các tôi tớ của Ta sẽ uống! ... Vì Ta là Chúa và không có ai khác; không có ai giống Ta!  

 

Này, những người Ta gửi đến sẽ nhận được phần thưởng của những gì Ta đã dành cho họ từ ban đầu. 

Và những người đã được lựa chọn, được đóng gói và đặt vào chỗ của họ để được mang đi, vì họ đã 

trung thành ... Và họ sẽ được nghỉ ngơi và được chữa lành trong nhà của Đức Chúa Trời ... Vì chỗ của 

họ đã được chuẩn bị ngay từ ban đầu, và tại bên hữu của Ta phải giữ lại mãi mãi, từ bàn của sự tốt 

lành của Đức Chúa Trời sẽ gìn giữ họ cho sự sống đời đời. 


