
V7/7 Đức Chúa đã phán và Họ sẽ không hối cải 

 

Từ Chúa, Đức Chúa Trời và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta – ban cho ngày 17 tháng 7 năm 2007 

Lời Chúa phán với Timôthê, cho Timôthê và cho tất cả mọi người có tai để nghe 

 

Timôthê, tôi tớ Ta, hãy nghe và hiểu, và giữ lấy Lời của Ta trong lòng... 

 

Đây là sự khôn ngoan... Hãy nhìn những kẻ đã gây ra cho con sự đau khổ và nhức đầu khủng khiếp 

như vậy, ngay cả những kẻ dường như đã nói với con trong những âm thanh khắc nghiệt, với sự giận 

dữ, hổ thẹn, khinh thường và cắn lại, và tất cả những điều này do sự ghen tị và xấu xa của họ phỏng 

đoán; vì họ không bao giờ ngừng nói những lời báng bổ và giảng dạy những chuyện dị giáo; họ tự 

vướng vào nhau, và bị cầm giữ bởi tất cả những sự tranh luận về trái tim và trong tâm trí, một cách 

cởi mở và trong bí mật ... Timôthê, chống lại những ai đã nói như vậy? Và với kẻ mà họ tranh luận, bởi 

mọi lời và hành động đáng khinh bỉ? 

 

Chống lại những người đã tụ họp này ... Họ nổi loạn chống lại Đức Chúa Trời của họ! ... Họ cũng không 

chịu nghe sự thật, mặc dù họ lớn tiếng nói về Ta, thậm chí lấy Danh Con Ta cho chính họ. 

 

Timôthê, không giữ lại một lời nói hay việc làm cho chính mình, không phải một; thay vì cầu nguyện 

cho họ. Cho dù họ đã học được gì, vì họ đã trở thành người vô học thức, không biết những điều của 

Đức Chúa Trời; Họ cũng không ở trong Đấng Kitô, cũng chẳng sống trong Ngài. Họ đã quay mặt lại với 

Ta, chiếu ánh sáng giả dối của họ trước mặt Con Người, theo những học thuyết giả dối đó mà họ đã 

nhận được từ tổ tiên của họ. 

 

Vì vậy, Timôthê, ngươi tranh luận với họ như thế nào, có theo cách giống như họ đã tranh luận với 

ngươi không? ... Thật ra, họ đã chối bỏ cả Ta và Lời của Ta, Những Thông Điệp mà Ta đã gửi cho họ, 

để họ có thể nhận được kiến thức thực sự, mở mắt ra với uy nghi lớn lao của Lời Chúa ... Đặt tất cả 

những con đường quanh co này thẳng. 

 

Vì vậy, Ta hỏi con, con trai yêu dấu, con đã viết tất cả những lời này? Các công việc của chính con đã 

có làm trước mặt đoàn dân nầy không? Con đã có làm mọi điều đó theo điều răn của riêng con 

chăng? Con đã có dạy hay trồng ngay cả một hạt giống của sự thật, theo sự hiểu biết hay kiến thức 

của con không? ... Phù hoa, Timothy! Hư ảo! ... Giữ lấy tất cả những lời buộc tội và những phản đối, 

ngay cả những sự dữ và gọi tên, với chính bản thân con, đó là sự kiêu ngạo, hạt giống của sự tự hào và 

sự hư hỏng.  

 

Vì trong việc bảo vệ bản thân, con đã đánh mất tất cả những gì mà Ta đã ban cho con và làm cho nó 

thành của con, cách vô tình ... Đây là Lời của Ta, sự hiểu biết của Ta, kiến thức của Ta, Thần Khí của Ta 

mà con đã nhận được. Vì vậy, hãy bước xuống khỏi Ngai của Ta và hạ mình, Timôthê, và hối cải ... 

Hoặc con đã quên đi cách mau chóng như vậy, đó là sự trả thù của Ta? Ta sẽ trả. 

 



Vì vậy, tất cả những người này nói rằng họ biết Ta, nhưng thật sự họ không biết Ta, những người tự 

gọi mình là "Kitô hữu" và "người Do thái", Ta chắc chắn sẽ khiển trách... Vì vậy, bởi sự tự hạ mình của 

họ, họ cũng có thể được nâng lên ... và Ta kỷ luật tất cả những aì mà Ta yêu, thậm chí như Ta đã làm 

với con. 

 

Biết và hiểu điều này... Những người này, những kẻ từ chối chú ý đến những lời của Ta, cũng là 

những kẻ ném đá các tiên tri của Ta bằng mọi lời khinh bỉ và việc làm của họ, cách công khai hoặc 

trong bí mật, sẽ không được thu thập khi ngày vĩ đại của Đức Chúa đến ! Ta sẽ thưởng cho họ dựa 

trên lời công bố đức tin của họ trong Danh Ta? ... Ta tìm kiếm trái tim và tâm trí! Và điều đó đã không 

được nói ra, Ta biết. Ngay cả những suy nghĩ của tâm trí, và mọi ý định của trái tim họ, được biết đến 

với Thượng Đế Tối Cao. 

 

Vì vậy, những người này dường như là người công chính trước mặt người đời, không thể che giấu ý 

định đích thực của họ bằng Kinh Thánh và những lời cao cả; ngay cả những giáo lý đó, bao phủ bởi 

màu đỏ tươi và màu tím, Ta biết và Ta ghét. Vì từ trong lòng dạ phát ra đến mọi sự được làm bởi hành 

động và miệng nói; không có sự gì tự nó sinh ra. Thay vào đó, điều đó đã được thực hiện và điều đó 

đã được nói ra, dù là sự thật hay giả dối, lần đầu tiên được phát sinh từ trái tim, ngay cả bởi những 

suy nghĩ trong tâm trí. 

 

Vì như đã được viết ra... Không có sự gì giấu giếm sẽ không được phơi bày, cũng không có sự gì giấu 

kín sẽ không được tiết lộ và đưa ra ánh sáng ban ngày ... Tất cả sẽ được biết đến. 

 

Timôthê, đừng sợ những kẻ bắt bớ con, và đừng cố gắng tranh cãi với họ; họ chỉ là xác phàm. Vì họ có 

tai mà không nghe; có đôi mắt, nhưng vẫn không nhìn thấy. Vì vậy, khi ngay cả một điểm sửa đổi hoặc 

chân lý được nói ra từ miệng của Thiên Chúa, ngay cả của Đấng Kitô, họ nhanh chóng bịt tai và che 

mắt, để họ không tìm thấy và muốn tỏ ra có lỗi khi giảng dạy những lời dị giáo và sự báng bổ trước 

mặt Đức Chúa Trời, trong Danh của Chúa Con! ... Sự dâng hiến cho tà ma quỷ dữ! 

 

Vậy Ta có nên sẽ thưởng cho họ vì những công việc này và thu thập họ, mặc dù họ không học được gì 

về Chân lý như đã nhận được, nói và sống, tuân theo giáo lý của Đấng Kitô bởi họ nói họ được kêu gọi, 

mặc dù họ không theo Ngài không? Họ cũng không mang một thập tự giá nào cả, và từ chối không 

chịu vác lấy thập giá của mình, vì trọng lượng của nó ; Họ cũng không cầu xin sức mạnh, nhưng luôn 

luôn lùi lại qua một bên sau lưng Satan, kẻ đã đến để phá hoại ngay cả những ngôi nhà này được gọi 

theo Danh của Ta; vì họ quan tâm nhiều đến những việc của con người hơn, là những việc của Đức 

Chúa Trời. 

 

Timôthê, Ta đã ban cho con một cái gươm, chứ không phải một cái kéo. Sử dụng những gì Ta đã ban 

cho con, vì lưỡi liềm của Ta đã sẵn sàng để gặt; nhưng trước tiên, việc thu hoạch phải được chuẩn bị 

và cách ly ra. Con được gửi đến với tư cách là một giáo viên và tiên tri cho những người có lòng khiêm 

tốn, luôn luôn tìm kiếm gương mặt của Ta, và là một người canh gác và người lính cho những người 

liên tục chống lại Lời của Ta và đàn áp Thần Khí của Ta.  

 



Kìa, cả những người tìm kiếm và kẻ cố chấp sẽ bị đâm thủng v à bị đánh, và kẻ thật sự hiểm độc trong 

lòng sẽ bị giết trong đó ... Vì Yavê Đức Chúa Trời của các ngươi chẳng sợ một ai cả, Ta cũng chẳng thay 

đổi... Vì Ta là, và sẽ mãi mãi Ta l à.., như vậy và không thay đổi. 

 

Vậy, hãy đi ra, Timôthê! Con sẽ đi đến nơi Ta sai con, cầm một thanh gươm, không phải của riêng con, 

mà con đã nhận được từ Ta đã ban cho con. Hãy đánh vào tất cả các quốc gia và mọi người, cho dù họ 

có nghe, hay họ sẽ không chịu! Giết họ bằng lời của Miệng Ta! Một số người đã tự nâng mình lên cho 

vinh quang lớn, và những người khác cho người khiêm tốn; và kẻ ác, để lên án. 

 

Đức Chúa phán với tất cả các quốc gia và mọi người, hãy nghe lời Chúa và hiểu ... Các tiên tri được 

sai đi... Con số của họ là 144.000, thậm chí là 12.000 từ mỗi bộ lạc. Hãy nghe tiếng kèn và lời cảnh 

báo, vì Ngày gần rồi, và ngày vĩ đại của Đức Chúa Trời là rất gần! 

 

Hãy ăn năn và dâng cho Ta vinh quang! Hôn Chúa Con, các ngươi biết Danh của Ngài! ... YahuShua, 

Đấng Thánh của Do Thái! Này, mùa thu hoạch đang được bó thành bó! Tiếng thét đến gần và nhanh 

chóng, và sẽ sớm vang lên lần nữa trong tai của những người được cứu chuộc lần đầu tiên từ trái đất! 

 

Đức Chúa đã phán và sẽ không có sự ăn năn... Vì thế mọi sự sẽ qua đi, và được trọn vẹn, thậm chí 

trong vòng một tuần ... Thế thì các ngươi, ôi những đứa trẻ quá láo xược, sẽ phải biết một tiên tri đã 

đang ở giữa các ngươi. 


