
LR/2 Tiên tri là gì? Hỡi những Con Cái Nổi Loạn... 

 

Lời Từ Chúa, Đức Chúa Trời và là Đấng Cứu Rỗi của chúng ta ban cho ngày 10 tháng 01 

năm 2011 - Lời Chúa nói với Timôthê, Đối với những ai có tai nghe 

 

Đức Chúa phán như vầy… Ta đã nói, và sai sứ giả của Ta trước mặt Ta ... Tuy nhiên, 

những kẻ ngu dốt này không thể nhìn thấy, và cũng chẳng nghe được! Họ từ chối nhìn qua 

các sứ giả của Ta, và sẵn sàng bịt tai của họ lại để không nghe thấy, không thể nhận ra tiếng 

nói của Thiên Chúa hằng sống ... 

 

Vì sứ giả được gửi đến các ngươi là gì, những người vô minh và vô ích? ... Tại sao các 

ngươi lại nghĩ đến việc tìm kiếm lỗi lầm với những người mà Ta gửi đến? Tại sao các ngươi 

quan tâm đến những người mà tôi chọn? Và tại sao các ngươi phán xét những người mà Ta 

nói chuyện? 

 

Và tiên tri là gì?... có phải họ không phải là con người, những tôi tớ mà Ta đã tuyển chọn và 

mời gọi? Và khi nào tôi tớ Ta trở thành tiên tri? Và ông vẫn là tiên tri trong khoảng thời gian 

bao lâu và như thế nào ông được kêu gọi? ... Ông chỉ là một vị tiên tri trong khoảnh khắc Ta 

nói chuyện với ông ấy và khiến ông ấy nghe ... Nói lời tiên tri khi nào Ta khiến ông ấy nói, 

hoặc để viết những lời của Ta ... Ta là Đức Chúa. 

 

Vì không có lời tiên tri nào ngoài ý muốn của Ta, và nếu không có tiếng Ta, thì  chẳng có lời 

tiên tri nào cả ... Và nếu không có thần khí của Ta, thì chẳng ai nghe, cũng chẳng thấy thị 

kiến, và cũng không có thể hiểu được. 

 

Ngoài Thần Thánh, sẽ không có kiến thức ... Chỉ có sự sai lầm và dối trá ... Sự vinh hiển sai 

lầm, những điều bẩn thiêng liêng. Hãy tìm kiếm tri thức thật, và các ngươi cũng sẽ nhận 

được sự hiểu biết. Nhận sự khôn ngoan, và chữa lành những đôi mắt mù quáng, dập tắt cơn 

điếc gây tai hoạ của các ngươi ...  

 

Đây là sự khôn ngoan... Nếu Ta gửi một Thông Điệp, thậm chí hai TĐ giống nhau, mỗi TĐ 

riêng biệt bằng cách hai sứ giả khác nhau, thì đó là những gì với các ngươi? Thật vậy, các 

sứ giả đến với cùng sứ điệp là gì? ... Có phải Ta không phải là người gửi? Ta không có 

quyền nói chuyện qua bất cứ ai Ta chọn, và gửi cho bất cứ ai tôi chọn sao? ... 

 

Hay là các ngươi phạm tội ngăn cản Ta? ... Thay vì Ta sẽ nói chuyện với con lừa, vì nó 

không có tội sao? Ta có nên đặt chim trời lên làm sứ giả của Ta, vì chúng không có tội 

không? Các tội lỗi của loài người ngăn cản Ta, dù sao đi nữa? Tiếng của Ta có bị ngăn chặn 

bằng bất cứ phương tiện nào không? ... Kìa, qua miệng của Caiaphas, Ta đã nói, và tuyên bố 

ý chỉ của Ta và phương tiện mà các ngươi sẽ được cứu, mặc dù các ngươi có tội lỗi lớn hơn!  

 

Ta là Đức Chúa! Tôi không thay đổi ... Và những lời của Ta tuyên bố vinh quang của Ta ... 

Thông điệp của Ta biểu dương uy quyền của Ta và sức mạnh của Quyền Năng của Ta ... 

Chấm dức soi mói các Sứ Giả của Ta!  



 

Do đó, những người không biết gì, chạy trốn khỏi tất cả những mục sư này và chạy khỏi tất 

cả giáo viên của các ngươi ... Hướng dẫn mù quáng, những người tuân thủ chặt chẽ mọi 

hình thức học thuyết và truyền thống của con người, trong khi chối bỏ Ta và Lời của Ta. 

Chạy thoát khỏi tất cả những dây xích này, qua đó các ngươi bị ràng buộc bởi trọng lượng 

của các giáo lý sai lầm của họ và những truyền thống ghê tởm của họ!  

 

Nhanh lên, và tìm kiếm sự khôn ngoan, và tiếp thu kiến thức cho chính mình ... Hãy tìm mua 

dầu mới, từ những người bán dầu tinh khiết! Họ sẽ không giữ lại, vì Ta đã sai họ ... Họ sẽ vui 

vẻ đổ ra. Phải, họ đã nhận được một lượng dầu dư thừa từ các kho, mà chắc chắn các 

ngươi sẽ thắp đèn của các ngươi, nếu các ngươi chọn để nhận lãnh chúng. 

 

Nhanh lên ngay bây giờ! Bóng tối đã đổ xuống rồi ... Và chẳng bao lâu nữa đêm sẽ đến, nơi 

không ai có thể làm việc, cứu những người sẽ được dựng lên như những chiếc đèn hiệu. Họ 

là những người hữu hình và vô hình, những người sẽ đi qua đám đông mà hầu như không 

nhận ra, nhưng được đặt trên một ngọn đồi để mọi người nhìn thấy và nghe thấy rõ ràng. Ta 

nói với các ngươi, không một người có thẩm quyền nào sẽ tìm thấy họ, và không ai có thể 

theo dõi họ, và cũng không thể làm hại họ ... 

 

Vì ai có thể chống lại Ta và bịt miệng Ta, Ta đã bắt đầu nói chuyện ... Vì âm thanh của tiếng 

Ta sẽ không dừng lại, cho đến khi mọi nơi cao bị phá vỡ và bị đốt cháy! ... Cho đến khi mọi 

ngọn núi lớn rúng động và sụp xuống! ... Cho đến khi mọi nền tảng bị tước đi! 

 

Ta là ĐỨC CHÚA! ... Chẳng có điều gì cao cả và cao ngất nghịch cùng Ta! Cũng không phải 

bất cứ thứ gì, tạo ra bởi bàn tay của con người trong niềm kiêu hãnh của họ, được xây dựng 

trong lòng tham lam vô độ của họ, được tiếp tục ... Tất cả phải được xé xuống!  

 

Vì những ham muốn háu ăn của chúng sẽ nuôi chúng theo đuổi sự ác, cho đến khi chúng 

phát nổ! Và trong đỉnh cao của vinh quang tự tuyên bố, họ sẽ được đưa ra để bị tiêu diệt! 

Người tự hào sẽ bị hạ xuống! Và không có ai tự nâng mình lên cao có thể đứng trước mặt 

Ta, bất cứ điều gì nữa! ... 

 

Ta là ĐỨC CHÚA! Hãy để Tiếng Ta vang dội lần nữa...! Cho đến khi máu chảy ra từ tai của 

kẻ ác và những phần sâu của việc giết mổ tăng lên cổ! Vì Ta không thuộc về thế giới này! ... 

 

Nhưng các ngươi, con trai và con gái của con người, các ngươi là của thế giới này! Thời gian 

của các vị tiên tri chịu tử đạo đã qua ... Những ngày của tiến kèn cuối cùng đã đến! ... Ngày 

sát sinh đã đến!  

 

Đối với nhiều người sẽ đến, nói rằng ... "Chúng ta hãy giết họ". Và mặc dù các ngươi đã giết 

một ngàn, hơn một ngàn người sẽ bước đi và thế chỗ của họ ... Vì tội lỗi không thể ngăn cản 

Lời Chúa! Nó cũng không ngăn được miệng của những người mang Vinh Quang cho Danh 

Ta!  

 



Tuy nhiên, Ta cảnh báo các ngươi, và tự do ngôn luận của Ta hãy chú ý và chú ý: Trên thực 

tế, nhiều nghìn người đã bị giết trong thời gian qua, và một ngàn người khác được gửi đi ... 

Tuy nhiên, trong ngày của sự tức giận của Chúa, nó không phải như vậy!  

 

Vì thực ra, nhiều người được bổ nhiệm vào thanh kiếm và nhiều người sẽ bỏ cuộc, mang lại 

vinh quang cho Danh của Ta ... Đối với sức mạnh là của Đức Chúa, và ý chí của Ta là có 

mục tiêu và thiết lập giữa các quốc gia ...  

 

Tuy nhiên, những chứng nhân của Ta sẽ sống! Và trong các tiên tri của Ta, Ta sẽ đến để trú 

ngụ như ngọn lửa! Số của họ không phải là một ngàn, nhưng là một trăm bốn mươi bốn 

ngàn! 

 

Khốn cho những kẻ chống lại họ! Vì họ là tất cả các cái tháp mạnh mẽ, mỗi một cái tháp với 

tường có lỗ châu mai mà không thể bị chia nhỏ, có bức tường là bất khả xâm phạm ... Mỗi 

người sở hữu sức mạnh của những tiếng kèn của Jericho, và họ chắc chắn sẽ thét lên! Mỗi 

người mang sức mạnh của thanh gươm của Ta để giết, và họ sẽ nhanh chóng tấn công! Mỗi 

người đều có một thanh kiếm lớn để xuyên qua, và nhiều người sẽ thông qua ... Họ cũng 

phải thực hiện một chậu chứa đầy nước, do đó họ phải rửa chân cho các hối nhân, cho đến 

khi Ta đến... Ta là Đức Chúa. 

 

Vì vậy, Ta kêu gọi các ngươi hãy lộ mặt ra, tất cả những kẻ xấu xa ... Hãy đến, mọi kẻ nhạo 

báng! ... Tìm kiếm các nhân chứng của Ta để làm hại họ, bằng lời nói và bằng hành động! 

Hãy đến đây, tất cả những ai từ chối nhìn qua các tiên tri của Ta! ... Tất cả những ai mù 

quáng trong niềm kiêu hãnh và bị điếc vì sự kiêu căng vĩ đại của các ngươi. Ra đây! Những 

con trẻ nổi loạn! ... Vì Đức Chúa Trời của các ngươi đã chuẩn bị một cuộc sát sinh vĩ đại! 


