
V1/30 Ta Sửa Lỗi và Kỷ Luật tất cả những Người mà Ta yêu… Đức Chúa phán vậy 

 

Từ Chúa, Đức Chúa Trời và Đấng Cứu Rỗi chúng ta. Ban cho ngày 11 tháng 12 năm 2004 - Lời của Đức 

Chúa Trời phán cùng Ti-mô-thê, cho những người có tai để nghe. 

 

Đức Chúa phán như vầy… Con cái của Ta, đừng cố gắng chống lại các nguyên tắc của người khác, 

cũng đừng quở trách họ bằng những lời lẽ của chính mình, và không sửa lỗi họ theo sự hiểu biết của 

chính mình. Hãy bỏ đi những ý kiến cá nhân của các con đúng hay sai, và cố gắng yêu thương người 

khác mặc dù bản thân mình, và có lòng trắc ẩn đối với những người mà các con không đồng ý. Đừng 

phán xét họ, đừng ngăn cản họ trong lòng... Thay vì yêu những người nói xấu mình, bởi vì các con 

tuân theo Lời của Ta; chúc phúc cho những kẻ rủa sả mình, và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi 

mình, như nó được viết ra. 

 

Tuy nhiên, không tham gia với họ, không cho họ nền tảng để tăng thêm tội lỗi của họ; vẫn ở riêng 

biệt. Vì họ nghịch lại Ðức Chúa Trời của họ. Vì lập luận của họ với Ta, mặc dù có vẻ như các con đã trở 

thành đối tượng của sự khinh miệt của họ. Vì họ luôn chiến đấu chống lại Ta, trong một nỗ lực để biện 

minh cho tội lỗi của họ. Vì Ta đã viết Luật trong lòng mọi người, tất cả đều có thể phân biệt giữa đúng 

và sai, vì vậy họ quyết định nổi loạn. 

 

Tuy nhiên, nếu họ không thể và nếu Ta đã không viết trong lòng họ, thì họ đã không có lỗi, vì không có 

sự nổi loạn trong sự thiếu hiểu biết. Tuy nhiên, họ biết, và vì lý do này họ có tội. Vì Ta đã viết nó, ngay 

cả trên những viên đá và trong lòng người; và trong các trang Sách của Ta, nó đã được làm rõ. Vì vậy, 

họ không có lý do gì để bào chữa ... Vì chỉ có một mình Ta Thiên Chúa, Đấng Công minh ... 

 

Một mình Ta thánh thiện, công bình và tốt lành; chỉ có một mình Ta đã lập ra Luật pháp và xác định 

tội lỗi là gì ... Nầy, Ta phơi bày bóng tối và mang tất cả những thứ ẩn giấu dưới ánh sáng; Vì Ta chỉ ngồi 

một mình với tư cách là Thẩm Phán, Đấng duy nhất trung thành và Nhân chứng chân thật. 

 

Vì Ta nói với các con sự thật, chính tội lỗi của cha mẹ là lười biếng không sửa dạy và kỷ luật con cái 

của họ. Và do việc bỏ bê, một bậc phụ huynh làm hại nhiều hơn là tốt, cha mẹ đã nỗ lực nhiều hơn, 

nhưng vẫn sai lầm khi làm như vậy. Cho dù họ đã lừa dối con cái của họ, ở đây một chút và đó một 

chút, họ đã cho thấy họ yêu thương bởi nỗ lực của họ. 

 

Và từ nền tảng này, những đứa trẻ đó, đúng thời điểm, sẽ dẫn con cái của họ làm đúng. Tuy nhiên, 

những người không nỗ lực hết mình đều lười biếng; Kìa, sự ác chờ đợi họ, và tội lỗi quì gối trước cửa. 

Vì trong thâm tâm họ tin rằng họ không làm gì sai trái, bởi sự bỏ bê của họ, họ đã gieo rắc những bất 

ổn, ác độc, bất hạnh và ganh ghét trong trái tim của con cháu mình. 

 

Vì vậy, hãy để cho nó được biết đến các ngươi, hỡi các dân tộc trên trái đất, và cho mọi người ở trong 

các giáo hội của loài người,  

 



Ta phải mang Tay Ta ra chống lại các ngươi, Ta phải sửa phạt và kỷ luật tất cả những ai mà Ta yêu. Vì 

các ngươi đã đi lạc lối; Kìa, các ngươi đã bị tách rời khỏi Ta xa lắm. Và với cơn ác mộng lớn các ngươi 

luôn luôn bức hại những người mà Ta gửi cho các ngươi, từ chối Lời Ta ban cho họ vì sự kiêu ngạo của 

các ngươi, ngược đãi họ bằng lời nói, hành động, ném đá và giết chết những người khác ... 

 

Vậy, trong cơn ganh tị của Ta, Ta sẽ nói, và trong lửa của cơn giận của Ta, Ta sẽ khiển trách các ngươi! 

Kìa, cơn thạnh nộ của Ta sẽ ra và sự đoán xét, Ta sẽ không ngủ! Vì Ta đang đi xuống để sửa lỗi, để kỷ 

luật, và trừng phạt, để đổ ra sự phán xét trên cả thế hệ ác độc này! Tuy nhiên, những người ăn năn 

trong sự chân thành và trong lẽ thật sẽ được giải thoát, và những người quay lưng lại khỏi con đường 

tà ác của họ sẽ được tỏ lòng thương xót. Vì Ta không thay đổi, Đức Chúa phán. 

 

Như vậy Chúa phán ... Ôi các nhà lãnh đạo mù quáng của những người khiếm thị, người câm cố gắng 

nói chuyện với người điếc, các ngươi đã bị lạc mất. Chỉ bằng cách chấp nhận Ta như Ta thật sự là, thì 

các ngươi đã tìm thấy Ta. Các ngươi sợ Ta đến để tiêu diệt các ngươi. Ta không đến để hủy diệt các 

ngươi, nhưng để hạ thấp các ngươi, để các ngươi được giải thoát khỏi tất cả những điều xấu xa bao 

quanh các ngươi; Ta đến để tiêu diệt những gì chống lại Ta, để xé xuống tất cả những gì con người đã 

làm ra! ... 

 

Những người yêu dấu, Ta là Cha của các con, và Ta biết lòng các con, Ta thấy mọi công việc của các 

con! Và Ta biết các con không có tình yêu đối với Thiên Chúa trong trái tim của mình! Tuy nhiên, Ta 

vẫn yêu các con, và Ta chắc chắn sẽ làm cha các con! Vì Ta không bỏ bê những người Ta yêu, cũng 

không làm lơ những người làm lơ Ta.  

 

Vì vậy, một lần nữa Ta nói với các con... Ta chắc chắn sẽ sửa lỗi và kỷ luật tất cả những người Ta yêu, 

và trên thế hệ ác độc này, Ta sẽ đổ ra sự phán xét của Ta ... 

 

Tuy nhiên, như đã được viết, Ta sẽ không làm gì cho đến khi Ta tiết lộ các kế hoạch của Ta cho các tôi 

tớ của Ta, các vị Tiên Tri ... Vì Ta là Chúa, và Ta không thay đổi... 


