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Đã đến lúc khởi hành từ thế giới, ngay cả khi các con bị vu khống 

 

Thiên Chúa và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, ban cho ngày 1 tháng 8 năm 2011 - Lời của Thiên Chúa 

phán với Timôthê trong buổi giao hảo trực tuyến của nam giới, cho đàn chiên của Chúa và cho tất cả 

những ai có tai để nghe 

 

Tất cả các con đã nói hay, các con trai của Ta, Chúa phán. Vì những suy nghĩ của Ta không hoàn toàn 

bị che giấu khỏi các con, vì những kế hoạch của Ta đã được biết qua các tiên tri của Ta. Tuy nhiên, 

điều mà Ta sắp làm là xong rồi, và vẫn chưa. Và điều mà Ta đã nói từ đầu, thậm chí cho đến ngày nay, 

là sự thật. Vì ý muốn của Thiên Chúa không thể bị phá vỡ, thậm chí như Kinh Thánh ... Và nếu mỗi từ 

Ta nói là Kinh Thánh, thì làm thế nào một từ có thể sai được? 

 

Tuy nhiên, dân của Ta mất đức tin, và đàn chiên nhỏ của Ta vẫn trở nên nhỏ bé hơn. Vì họ tìm cách 

nới lỏng mối liên kết của họ trong một nỗ lực để chạy trốn cái bó này, vì cách của Ta không được biết 

đến đối với họ, và Lời nói của Ta đã ngừng ban phước lành cho họ. Và vì vậy họ chạy trốn trở lại thế 

giới, trong một nỗ lực để thoát khỏi chính họ, như trong mọi thời đại, vì họ không có gốc rễ. Tuy 

nhiên, Cha Ta đã làm cho nó có thể cho tất cả những ai là của Ta để đến với Ta, mỗi lúc trong thời gian 

của họ được bổ nhiệm, mỗi mùa cho vụ thu hoạch được bổ nhiệm của họ. 

 

Ta nói với các con sự thật, không ai thoát khỏi cái bó của họ ... Vì tất cả các bó nằm trong cánh đồng 

này, và mỗi bó đã được cột chặt, chờ đợi những người để thu hoạch đến. 

 

Tuy nhiên, lỗi của con người dân là rất lớn. Vì họ thấy mình luôn trong ánh sáng giả, ở chỗ họ cũng chỉ 

định mình vào một bó nào đó, mặc dù bản thân Ta đã đóng bó họ, thậm chí ngay từ đầu… Vì Ta là 

Chúa. Do đó, khi một người cố gắng chạy trốn khỏi bó này mà họ cảm nhận được, sự thật được tiết lộ 

trong sự ra đi của họ, khi họ đến để thấy rằng họ đã không rời đi chút nào, nhưng vẫn còn trong bó 

mà Ta đã đóng bó họ ngay từ đầu. 

 

Vì Ta tìm kiếm trái tim và tâm trí… Ngay cả những suy nghĩ sâu thẳm nhất mà Ta biết!… Ngay cả từ 

nền tảng của thế giới, Ta đã biết từng người trong số các con, đã đặt các con vào vị trí của mình ngay 

từ đầu. 

 

Tuy nhiên, một số người sẽ nói… ‚ Ý chí tự do và quyền lựa chọn của chúng ta sẽ có nghĩa là gì?’ ... Đối 

với họ Ta nói, các ngươi đã chọn và ý chí của trái tim các ngươi đã nói, và do đó các ngươi đã được 

đóng bó và đã được chuẩn bị. Vì Ta biết của riêng Ta! Và trong chính Ta, Ta được biết. Và Ta sẽ không 

kết hôn với một người đã đính hôn với người khác.  

 

Vì Ta Thánh Thiện! Và Cô Dâu của Ta Thánh Thiện. Máu của Ta chảy qua các tĩnh mạch của Cô ấy, hình 

ảnh của Ta được thể hiện trên khuôn mặt của Cô ấy, và ánh sáng của sự xuất hiện của Ta được phản 

chiếu trong đôi mắt Cô ấy. Vì Ta đã bắt gặp ánh mắt của Cô ấy, và Cô ấy sẽ không muốn nhìn đi chỗ 



khác hoặc tìm kiếm người khác. 

 

Vì vậy, một số đã bị nhổ khỏi thế giới này rồi ... Và những điều này cũng sẽ được thực hiện, chắc chắn 

họ sẽ rời khỏi nơi này ... Vì trái tim của họ đã rời khỏi thế giới này, và Ta đã nhổ họ từ giữa các anh em 

họ. 

 

Do đó, đừng tự mình giải thích cách riêng, theo sự hiểu biết của riêng mình, cũng như không đặt ra 

trước kz vọng của các ngươi, như thể Ta nên tuân theo mong muốn của các ngươi và tuân theo lộ 

trình mà các ngươi đã đặt ra cho Ta ... Vì không có ai giống Ta! Ta là Thánh! Một mình Ta kéo dài 

đường đo trên các quốc gia! Một mình Ta đặt đường thẳng vào giữa tất cả mọi người! 

 

Vì vậy, hãy chờ đợi Ta, những người yêu dấu! ... Đợi Chúa của các ngươi! Tin tưởng vào tình yêu Ta đã 

chỉ cho các ngươi, và hoàn toàn khởi hành từ thế hệ tà ác này, và khiêm tốn mình. Hãy để trái tim của 

mình được nhổ ra khỏi lồng ngực của mình, rằng Ta có thể nhìn vào chúng, và không che giấu khỏi Ta 

nữa. Vì Ta đã xuống với các ngươi ... Kinh thánh đang được ứng nghiệm, ngay cả mọi Thông Điệp! 

 

Hãy chờ đợi Đức Chúa của các ngươi, và ôm lấy tất cả những gì Ta đã dạy cho các ngươi, như một trẻ 

thơ ôm lấy nó ... Vâng, khi một đứa trẻ ôm lấy Ta. Kìa, Ta đã nhổ một số trong các ngươi từ thế giới 

này rồi. Trái tim của các ngươi là của Ta, và tinh thần của các ngươi thăng lên ngay cả bây giờ ... Mỗi 

khoảnh khắc các ngươi khao khát Ta, nó thăng lên đến Chúa Cha. 

 

Những người yêu dấu! Ta đang thu thập các con ngay bây giờ! ... Ta đã, nhưng để gọi tên của các con, 

và chúng ta cùng nhau sẽ đi qua cánh cổng. Các con đã hiểu lời nói của Ta chưa? Có phải Ta đã không, 

trong thời gian qua, nói với các con rõ ràng, bằng cách sử dụng vài con số của bài phát biểu sao? Ta đã 

không đối xử với các con như là của riêng Ta, thậm chí là mười hai Tông Đồ sao? ... Tình yêu của Ta 

không thay đổi. Và mặc dù Ta tiết lộ sự không hài lòng của Ta và sự tức giận của Ta được kích thích, 

tình yêu của Ta không thay đổi. Ta không che giấu những suy nghĩ của trái tim Ta đối với các con, Ta 

nói chúng một cách công khai ... Tại sao mỗi người các con lại từ chối?  

 

Đã đến lúc khởi hành từ thế giới này, nhưng ai trong số các con đã rời đi?… Các con trai của Ta, đã 

đến lúc rồi… Và mặc dù suy nghĩ của các con phản bội chính mình, và hành động của các con khiến các 

con đau đớn, đã đến lúc rồi. Mặc dù bạn bè và người thân yêu của các con ghét các con, và mang lại 

cho các con tất cả các cách phỉ báng giả dối và hận thù, đã đến lúc. Mặc dù các con bị xa lánh và nhìn 

như kẻ ác, đã đến lúc. Vì sự tin tưởng của họ là không cần thiết chút nào, cũng không cần thiết phải có 

sự chấp thuận của họ.  

 

Vì Ta là Thánh ... Và lòng trung tín được viết trong áo choàng của Ta ... Đức Chúa phán... 


