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Họ 

 

Từ Chúa, Thiên Chúa và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta - Ngày 19 tháng 11 năm 2011 - Lời Chúa đã phán 

với Timothy và Jayse, trong một giao hảo trực tuyến, cho tất cả những ai có tai để nghe 

 

Đức Chúa phán thế này, bởi đầy tớ của Ngài Timôthê... Có rất nhiều người đã tập hợp lại với nhau, 

một lòng một trí; có rất nhiều phân tán ở nước ngoài, với khuôn mặt bị quay đi bởi gió, với đôi má nứt 

nẻ và khuôn mặt đỏ ... Có rất nhiều người đã ôm anh ta, nhấc gót chân lên chống lại Ta, Đức Chúa 

phán ... 

 

Tất cả những giọt nước mắt này là gì? ... Chảy như suối mà không có hy vọng, những dòng nước chảy 

xiết mà không có lối thoát, lũ lụt buồn phiền làm chết đuối mọi hy vọng và giết chết mọi ý định tốt. Cái 

gì đang dựa vào dân của Đức Chúa Trời, đàn áp họ, nghiền nát họ? Ai là tất cả những người, nhổ vào 

mắt của Ta và nằm sọc trên lưng của Ta? Không phải người của Ta đã giao?… Và vẫn là tiếng nói của 

đám đông họ nói, “Không có hy vọng nào trong Thiên Chúa”. 

 

Tư vấn của bóng tối được gia tăng; che giấu sự thật, tàn phá người dốt nát, trong khi những con người 

cầm quyền dẵm lên những ngón tay của người vô tội ... Bao lâu nữa Lời khuyên tối tăm sẽ thắng thế? 

Những ý định bị che khuất trên vô số người, ngay lập tức làm thiệt hại to lớn? Liệu đa số những người 

nằm trong cái chết, vì thiếu hối hận không? Vì Ta thấy không có sự ăn năn chân thành, cũng không có 

ai thực sự quay lại. 

 

Bao lâu thì đa số những người thề bởi những điều được tạo ra, và đặt niềm tin của họ vào các tác 

phẩm của con người? Vì sự hoang vu không biết những điều của Thiên Chúa, bóng tối cũng không thể 

hiểu được. Kìa, độc ác ngiến răng của họ, toàn bộ cơ thể co giật trong sự trỗi dậy của sự buồn rầu; vì 

không có sự nghỉ ngơi nào còn lại ... Tuy nhiên, Bàn Tay của Ta vuốt ve má của những người vô vọng, 

khi chúng Tôi cùng nhau xem cái rạng ngời của ngày đó. 

 

Vì sức mạnh của Cánh Tay của Ta nâng cao sự sụp đổ, vòng Tay mạnh mẽ của Ta chữa lành nỗi buồn, 

mọi nhịp đập của trái tim Ta hồi sinh người chết, và âm thanh của giọng nói của Ta giải phóng mọi 

người bị giam cầm ... NÀY! Sức mạnh của tình yêu của Ta giấu chúng đi! 

 

Đức Chúa phán như vầy, bởi tôi tớ của Ngài là Jayse... Dân của Ta bị áp bức! Vì thiếu hiểu biết, họ 

vẫn ở trong những cánh cổng đáng ghét này, trong đó thế giới đã nịt chặt dây an toàn để đánh bẫy 

họ, mặc dù bản thân Ta đã giải thoát họ… 

 

Tuy nhiên, các cổng sẽ được mở ra! Chim sẻ của Ta sẽ được thả và Chim bồ câu của Ta chắc chắn sẽ 

bay ra! Họ sẽ bay lên cao trên đầu của tất cả những kẻ chế nhạo họ, cao trên mỗi cái lưới bẫy! Vì có 

hy vọng trong Đức Chúa Trời! Và sự tự do tuyệt đối được tìm thấy trong Đấng Thánh của Ngài! ... Nầy, 



tất cả những ai tin cậy nơi Ngài chắc chắn sẽ rời khỏi nơi này! Cao và được nâng lên! 

 

Món quà sẽ được chấp nhận trọn vẹn trong ngày đó… Không có một bức tường nào còn chừa lại, 

không có sự phân chia nào được giữ lại, tất cả sự chia rẽ sẽ biến mất, Đức Chúa phán. 

 

Ân sủng và bình an sẽ chảy như một dòng sông chữa lành, từ đó tất cả những con cừu bị thương tích 

và bầm tím của Ta sẽ uống… Kìa! Nó sẽ tràn trề! Mà tất cả có thể tự do dự phần vào tất cả những gì 

mà Ta đang có! ... Đức Chúa, Đấng Cứu Chuộc của các con phán. 


