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Ngày 28 tháng 8 năm 2010 - Từ Chúa, Đức Chúa Trời và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta - Những lời của 

Đức Chúa phán với Timôthê, Trong thời gian giaohảo trực tuyến - vàcho một ngườianh em trong Đấng 

Kitô và cho tất cả những ai có tai để nghe - Nói về sự phán xét của những người đượcchỗidậy vào cuối 

TriềuĐạimộtngàn năm. 

 

Đức Chúa phán như vầy... Trong sựhoànthành, tất cả mọi người đều đượcphánxét, theo công việc 

của họ, chắc chắn sẽ chết ... Vì không có ai được cứu bởi công việc ... 

 

Tuy nhiên, nếu trong ngày đó, người ta gọi Danh của ĐấngCứu Chuộc, trong sự ăn năn thật sự, với sự 

hối tiếc chân thành trong trái tim, họ sẽ không bị phánxét... 

 

Họ sẽ đi từ sự phán xét vào sự sống ... Ngay cả khi cácngươi, thậm chí những người trước họ ... Vì Ta 

là ThiênChúaTốiThượng, Lòng Thương Xót của Ta là không có kết thúc ... 

 

Vì lời hứa không bao giờ kết thúc ... Và tất cả những người đến với Ta, Ta sẽ không ngoảnhMặtđi. 

 

Tuy nhiên, hãyhiểu điều này ... Ta nhìn vào trái tim, và biết sự thật của những lời mà miệng nóira, vì 

trái tim không thể nói dối. Vì vậy, nhiều người sẽ khóc trong ngày đó, số đông dân chúngsẽ kêu gọi 

Danh xưng của Ta cho lòng thương xót, nhưng những người được chỉ định cho cái chết sẽ nhận được 

phần thưởng xứng đáng của họ, và những người được chỉ định để được sống sẽ nhập vào... Đây là sự 

phán xét và lòng thương xót, thểtheo sự thật. 

 

Do đó, khi nhiều người bị đánh giá, họ sẽ bị đánh giá theo các việclàm của họ, vì những quyển sách sẽ 

được mở ra, và công việc của họ sẽ được biết đến ... Ngay cả những từ ănkhôngngồirồi, 

biếngnháccũng sẽ được kiểm tra và trách nhiệm giải trình. Và họ sẽ bị trả lại theo các hành động của 

họ, trong đó họ đã lên án chínhmình. Tuy nhiên, những người khiêm tốn trước mặt Ta, chịu trách 

nhiệm về công việc của họ, thú nhận những việc làm của họ với sự hối tiếc lớn lao trước Đấng Thánh, 

kêu cầuDanh Ngài, chắc chắn sẽ nhận được lòng thương xót của một loại khác ... 

 

Vì Đấng Thánh và công việc của Ngài bây giờ đứng ở chỗ của họ, cầu thay cho họ ... Và các công việc 

của họ là sự sống, chứ không phải sự chết. Việclàm của họ đã némđi sự phán xét... Chỉ còn lại sự Cứu 

rỗi và Sự sống, với hai cánh tay rộng mở. 

 

Này ... Con trai Ta, con sẽ ở đó, và nhiều người khác ở đóvới con. Và con sẽ đứng bên ngoài cửa thành 

làm chứng, làm chứng cho dân chúng trước mặt đám đông ... Con sẽxétsử các thiên sứ và những kẻ ác 

như nhau ... Consẽhét lên Lờituyêncáocủa Đức Chúa, ngay cả trong buổi hòa nhạc, bằng một giọng 

nói. 

 



Một số sẽ ra khỏi đám đông, và nhiều người khácsẽ bị lên án. Những người bị lên án sẽ phải thinh 

lặng và nghỉ ngơi, và tránh xa những điều xấu xa mà họ đã đi, vì nó đã làm họ mệt mỏi. Và họ sẽ nghỉ 

ngơi, bị hủy hoại mãi mãi, bởi vì ngay cả trong sự tàn phá của kẻ ác Lòng Thương Xót bởi Ta 

đượcbiểulộ ... Nhưng những người mới được cứuchuộc sẽ vào thành phố, gặp được nhiều vui mừng. 

 

Vậy Ta đã nói điều đó, thì nó cũng sẽ được hoànthành. Kìa, Đấng tạo ra Trời và đất đã nói với đầy tớ 

của Ngài, người mà Ngài yêu thương, và đã tỏ cho anh ta thoáng thấy, để xoa dịu trái tim đau khổ của 

anh ta ... 

 

Tin tưởng vào sự vinh quang của Ta, và không tìm hiểu thêm Lời của Ta theo chữ cái, cũng không nắm 

lấy nó như thể nó có thể được nắm bắt hoàn toàn bởi bất kz người nào. Thay vì tìm hiểu Ta, như Ta là 

... Từ sự hiểu biết này, sự hiểu biết chảy vào lòng, của tất cả những ai yêu mến Ta ... Và họ sẽ có sự 

bình an, vì Ta đã yêu thươnghọ. Vì ý muốn của Ta là họ đến để sống trong tình yêu của Ta, và nhận 

biết Ta như Ta là ... Cho sự mặc khải của tình yêu của Ta là sự hiểu biết, mở cửa cho kiến thức đúng về 

Ta là Ai. 

 

Vì vậy, hãy nghỉ ngơi trong tình yêu của Ta, và trước tiênlàtìm kiếm Vương Quốc và sự công chính của 

Ta ... Và nhìnxem những điều này nhanh chóng được thêm vào con như thế nào ... Ta là Đức 

ChúaTrời. 


