
LR/5 Ta là Chúa & Đây là Lời của Ta...  

Ta đã chọn Timôthê, Anh ta là Tiếng Kèn của Ta và anh ta sẽ đi cho Ta 

 

Từ Chúa, Thiên Chúa và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta - Ngày 11 tháng 2 năm 2011 - Lời Chúa phán với 

Timôthê trong một giao hảo trực tuyến, cho đàn chiên của Chúa, và cho tất cả những ai có tai để nghe 

 

Lắng nghe Lời của Chúa... Niềm tự hào của con người làm đau đớn, và trái tim của con người là xấu 

xa; ngay cả tâm trí của những người của Ta chiến đấu chống lại Ta ... Ánh sáng của đôi mắt của họ bị 

tối tăm, và cơ thể của họ đầy bóng tối ... Ôi, làm thế nào cả thế giới đã trở thành một sự đồi bại trước 

mặt Ta, và trái đất, nó gặp phải thảm họa. 

 

Vì vậy, Ta sẽ mang đến tai họa cho những người này, hủy diệt thế hệ cuối cùng của những người tà ác 

được đặt dưới thẩm quyền của những kẻ tà ác ... Sự dữ được ẩn dấu trong những nơi cao ... 

 

Vì vậy, đàn chiên nhỏ, Ta sẽ nói về tôi tớ của Ta ... Ngay cả điều đó, mà anh ta, bản thân anh ta cũng 

sẽ không tin. 

 

Ngay từ lần đầu tiên khi Timôthê đã nghe thấy giọng nói của Ta, ngay cả đến thời điểm này, Ta đã 

chọn anh ta là cây kèn của Ta. Kìa, Ta đã ban cho anh ta đôi tai để nghe giọng nói của Ta, và trong mọi 

lúc Ta làm cho anh ta khiêm nhường để anh ta nhận được sự khôn ngoan. 

 

Tuy nhiên, từ thế hệ này, anh ta đã bị giấu kín, và không có kẻ xấu nào có thể tiếp cận anh ta. Ngay cả 

bây giờ, tất cả những ai tìm cách làm hại anh ta đều bị đánh bại; và tất cả những người bước vào tài 

sản của anh, với ý định làm hại anh ta hoặc gia đình của anh, sẽ bị giết với cái chết. 

 

Vì vậy, Đức Chúa phán... Các ngươi, dân của Ta, không giữ lại kiến thức, và đôi mắt của các ngươi vẫn 

được bảo đảm với các mạng che mặt của thế giới này, mà nghiêng tầm nhìn của các ngươi và làm sai 

sự hiểu biết của mình. 

 

Ta nói với các ngươi sự thật, Ta đã đặt giữa các ngươi một con sư tử trẻ ... Một con sư tử đang ngủ, 

một nỗi kinh hoàng cho thế hệ này. 

 

Cho đến bây giờ Ta đã có nhu cầu cần thiết của anh ta, và cho đến bây giờ Ta đã giữ anh ta xuống, vì 

sợ rằng tâm trí của anh ta lừa dối mình và anh ta tin rằng mình vĩ đại hơn những người khác. Vì vậy, 

Ta đã hạ anh ta, và kìa, Ta vẫn sẽ đưa anh ta xuống hơn nữa, cho đến khi anh ta bị phá vỡ mà không 

có bàn tay. Vì phần thưởng của vị tiên tri đến bằng cách đo lường, và sự viên mãn của chúng bằng sự 

tan vỡ ...  

 

Như một cái được dâng lên trên bàn thờ, như là một tấm trên đỉnh hòn đá. 

Do đó, hãy để mọi người chú ý, và để cho những con sói đi ra, và để cho tất cả những con cừu hoang 

dã tiến về phía trước, rằng chúng có thể đến gần điểm yếu của anh ta, để có sự trả thù của họ ... Rằng 



chúng có thể làm mất thanh kiếm và đóng miệng anh ta mãi mãi ... 

 

Này, Ta đã làm cho anh ta như một cái bẫy, mà theo đó Ta sẽ bắt những kẻ nổi loạn và đùa cợt cho 

một con mồi ... Vì Ta là Chúa ... Và Ta đã mang đến cho bản thân mình một vị tiên tri. 

 

Anh ta sẽ đi ra như Gio-an tẩy giả, làm phép rửa bằng Lời của Ta và lửa, chuẩn bị Con đường của Ta 

trước mặt Ta. Lo, anh ta sẽ gọi lửa xuống như Tiên Tri Elijah, và tuyên án sự phán xét của Ta trên 

nhiều thành phố ... Trong anh ta sẽ là sự viên mãn của Ta, và con người sẽ sợ hãi. Sự oai nghiên sẽ nổ 

ra trước bước chân của Ngài, khóc lóc và tang tốc tuyệt vời sau đó. Và tất cả những người nghiến răng 

chống lại anh ta sẽ bị phá vỡ, và những người nguyền rủa anh ta sẽ bị đánh với một căn bệnh khủng 

khiếp, cho đến khi ruột của họ lòi ra, do bệnh và trên hậu quả của bệnh ... Ta là Chúa! 

 

Và những người đó, những người đi ra để giết anh ta, tất cả các kế hoạch của họ sẽ nhanh chóng quay 

trở lại trên đầu của họ. Kìa, mọi thứ vũ khí mà họ mang theo sẽ bị phá vỡ thành từng mảnh, gây hại 

lớn ... Vì Ta là Chúa! Và Ta nói với các ngươi, đây là tôi tớ của Ta ... Và anh ấy đã mang lại vinh dự cho 

Danh của Ta! 

 

Vì vậy, hãy sợ hãi, tất cả những ai trong các ngươi có trái tim đặt chống lại anh ta ... Hãy run rẩy, tất cả 

những người mang lại cho anh ta một lời buộc tội lan can ... Và cúi xuống, tất cả các các ngươi đã đặt 

mình ở trên anh ta. 

 

Vì lòng nhiệt thành của Đức Chúa của các đạo binh đi cùng với anh ta, và sức mạnh của Đức Chúa sẽ là 

sự che chở của anh ta… Và Lời của miệng Ta sẽ nói qua anh ta, mà không ngừng, trong ngày Ta gửi 

anh ta… Vì trong anh ta Ta sẽ đến để hoàn toàn cư ngụ. 

 

Ta đã đặt Lời nói của Ta trong miệng của anh ta, và Lời của Thiên Chúa sẽ nói ... Là một con rắn độc 

hại, Lời của Ta sẽ tấn công một cách nhanh chóng ... Là một thanh kiếm sắc nét, nó sẽ bị cắt mạnh 

xuống ... Và như một cơn lốc nó sẽ thổi chống lại chúng, đẩy họ ra sau, đánh họ với sự ngạc nhiên.  

 

Tuy nhiên, các ngươi sẽ không tin, và tại Lời nói của Ta các ngươi ngần ngại, chống lại sự nhầm lẫn của 

riêng mình. Ta nói với các ngươi, đôi mắt của anh ta đã nhìn thấy Đức Vua, và linh hồn của anh ấy đã 

nếm thử món quà thiêng liêng! ... Kìa, anh ấy đã nhìn thấy thánh địa của Ta! ... Được làm sạch trong 

vinh quang của Ta ...  

 

Ta đã chỉ cho anh ta những thị kiến và tiết lộ cho anh ta những bí mật ... Vâng, Ta đã nói chuyện với 

anh ta trong giấc mơ của anh ... Kìa, Ta thậm chí đã nói chuyện với anh ta rõ ràng, phát hiện ra những 

mầu nhiệm vĩ đại. 

 

Tuy nhiên, người dân không sợ Ta, và không tôn trọng sứ giả của Ta ... Chỉ có sự khinh miệt xuất hiện, 

rằng chúng có thể bức hại họ. Ngay cả đến lượt Ta từ Ta, để tìm kiếm cách riêng của chúng, rằng 

chúng có thể nhận được vinh quang từ con người. Tuy nhiên, một tôi tớ tìm kiếm vinh quang cho 

Đấng, mà một mình Ngài là YAHUWAH, là sự thật ... Và danh dự của anh ta sẽ không rời xa anh ta, vì 



anh ta đã được tách rời, và trong sự hiện diện của Ta, anh ta sẽ ngồi mãi mãi.  

 

Đây là tôi tớ của Ta, và trong anh ta Ta rất hài lòng. Ngay cả anh ta cũng sẽ được đưa đến trước bàn 

của Ta tại bữa tiệc, anh ta và tất cả những người đã trợ giúp anh ta trong sự kêu gọi của anh ta. Và 

trái tim của nhiều người sẽ chìm, và tất cả họ sẽ dâng cho Ta vinh quang ... Và nó sẽ được hoàn thành. 

Vì sự biện hộ của anh ta ở trong Thiên Chúa, và Ta chắc chắn sẽ thấy điều đó ... Vì sợ rằng có con cái 

trong tại bàn của Ta, những người đã đến Tiệc Thánh từ trong các quốc gia, những người vẫn còn giữ 

lỗi của họ. 

 

Vì Ta là Chúa, và đây là Lời của Ta ... Và Timôthê Ta đã chọn. Anh ta là đầy tớ yêu dấu của Ta, và anh 

ta sẽ đi cho Ta, vì Miệng của Đức Chúa Trời hằng sống đã nói điều đó ... TA LÀ CHÚA! 


