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Ngày 8 tháng 7 năm 2005 - Từ Chúa, Đức Chúa Trời và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta 

Lời Chúa phán với Timôthê, cho những ai có tai hãy nghe 

 

Đức ChúaTrời phán như vầy,chonhững người có tai,nhưng chưa chịulắngnghe, cómắt nhưngchưa 

chịunhìn ... Chỉ có những người với trái tim sầunãomới đầy dẫy sự sợ hãi và coithường. Vì họ giấu 

giếm học thuyết và che giấu truyền thống, để che chở cho mình khỏi sự sửa đổi của Ta. Kìa, với bài 

diễn văn thực hành, họ bóp méo Kinh Thánh.Quả thực, họ đang xé nát Lời Chúa, vì lợi ích của niềm tự 

hào của họ. Vì họ không biết Ta, Thần Khí Ta cũng khôngở trong họ. Họ đã không nhận được tình yêu 

của sự thật, và cũng không chấp nhận Ta như Ta thật sựlà. Vì vậy, họ sẵn sàngđể tin những lời dối trá, 

đi luôn trong các mệnh lệnh của con người, như họ vu khống những người được Ta gửi đến chohọ. 

 

Do đó, Đức Chúa phán với các nhà thờ, tất cả các mụctử của đàn chiên như vầy... 

Tại sao cácngươi không đón nhận Ta ?! Thật vậy cácngươi không thể, vì cácngươi luôn luôn đẩy Tay Ta 

ra! Nầy, Ta sai đến cho cácngươi một người duy nhất, để cácngươi có thể nhận được sự sửa đổi của 

Ta, nhưng cácngươi nói hắn có một con quỷ...Cácngươi luôn chiến đấu chống lại Ta! 

 

Những lời của ông là chân lý, Thánh Ý của Đức Chúa Cha đã được làmchobiếtđến, Lời của ThiênChúa 

đã ban cho các tiên tri của Ngài một lần nữa. Tuy nhiên, cácngươigàothétrằng,nólà "Sai!", Bởi vì 

cácngươi thấy chúng đang chống lại những quan niệm và niềm tin đã định sẵn của cácngươi, như thể 

cácngươi và học thuyết đã được thiết lập của cácngươi bằng cách nào đó đã bị quởtrách... Tất cả 

trong khi thiết lập các bức tường của sự giả dối, đặt xuống bẫy lừa đảo để chặn đường trước mặt Ta; 

luôn luôn tìm cách củng cố vị trí của mình, vì Tachưa để lộ mặtnạ của cácngươi. 

 

Dừng nghe lờitênác quỷ, vì chính hắn nói chuyện với cácngươi! Hắn được gọi là Satan, và sự phản bội 

nằm trong lònghắn. Vì hắnlàkẻ đầu tiên phản bội Đấng đã tạo ra mình; thì những kẻ mà hắn gây ra để 

rơi vào tay mình, hắn đã phản bội từ sựsống đến sựchết; theo sau hắnlà A-đam qua Evà. Rồithì, với 

nỗi buồn cay đắng và tức giận của Ta, hắn đã phản bội Đấng Kitôqua Giuđa. Bây giờ hắn ta đi khắp thế 

giới để lừa dối, và nếu có thể, ngay cả những người được chọn. Vì hắn là kẻ lừa đảo vĩ đại, 

hưmấttrongchínhnhữngsựlừadốicủahắn, mộtsựphảnbộivĩđạibằngviệclàmcủachínhhắn. Tuy nhiên, tất 

cả các kế hoạch của hắn sẽ rơitrở lại trên đỉnh đầu của chính hắn; và khi nó kết thúc, sự trừng phạt 

đốivớihắn sẽ kéo dài mãi mãi trong hồ lửa, màđốtcháyvà bị tiêu thụ hoàn toàn, mãi mãi tách rờikhỏi 

Đức Chúa Trời, đó là cái chết thứ hai. 

 

Đức Chúa Trờiphán với những người ở trong nhữngnhà thờ của loài người như vầy ... 

Ôi hỡinhững kẻthiếu đức tin, cácngươiđã bị lừa dối, bị các nhà thờ xalánh, và liêntụcquay khỏi lối đi 

bởi nhữngkẻtựbổnhiệmđểdẫndắtđànchiêncủa Ta. Học thuyết của các nhà thờ là tham nhũng, sinh ra 

bởi con người và con điếm Harlot. Vâng, côấy đã lừa dối cácngươi, Ôi, các nhà thờ của con người, và 

theo cách của cô cácngươivẫn còn bướcđi. Trong suốt các thế hệ của mình, cô đã lừa dối dân chúng, 

trong ham muốn quyền lực, cô đã áp bức họ, gây ra chovôsố người để nắm lấy con đường quanh co ... 



Cô ấy là một Harlot, những cách phảnChúacủa cô, và cácngươi vẫn theo cô ấy! 

 

Này, theosứcmạnh và quyền lực của riêng mình, mà cô đã chỉ định cho mình, cô đã thay đổi các Giới 

Răn của Ta! Tuy nhiên cácngươivẫngật đầu đồng ý, Ôi nhà thờ của loàingười! Vâng, cácngươi vâng 

theolời dạy của cô khi cácngươiloạibỏ ngàySa-bát của Ta, vàủng hộ nhiều học thuyết hư hỏng tương 

tự, và những truyền thống bẩn thỉu mà Ta ghét! ... Vì thế, hỡicác nhà thờ của loài người, kỷ luật 

đốivớicácngươi sẽ nghiêm trọng nhất; sự lăng mạ đốivớicácngươi, làrất khủng khiếp! Và ngươi, nhà 

thờ của những con điếm Harlot, sẽ bị lột trần trụi và bị hủy diệt! Kìa, ngươi sẽ bị chặt ra từng miếng và 

bị bỏ hoang hoàn toàn, khiếnmọingười kinh ngạc! Vì Ta không thay đổi! Đức Chúa phán.. 

 

Vì vậy, hãy mở tai và lắng nghe, hết thảy những kẻ tự xưng mình là kitôhữu, hết thảy những kẻ đã 

némđá các Tiên Tri của Ta, và nhục mạ những người đã được Ta sai đến cùng các ngươi, hết thảy 

những kẻ lạm dụng Lời của Ta trong Kinh Thánh và dèm pha các ngày Sa-bát của Ta; nghe Lời của 

ThiênChúa và chú ý, hãy hạmình xuống, vì Miệng của Đức Chúa Trời Hằng Sống đã phán: TẤT CẢ 

NHỮNG GÌ CÁC NGƯƠI GIEO, CÁC NGƯƠI SẼ GẶT ĐƯỢC! Vì thế, ăn năn! Một lần nữa, Ta nói, hãy ăn 

năn, e sợ lửa, khi cácngươisẽchứngkiến tất cả các tác phẩm của cácngươibịthiêuđốt trong ngày! Vì 

cơn thạnhnộcủa Ta nổi lên chốnglại các ngươi, ôi, các hội thánh của loài người! Và cơn thạnh nộ của 

Ta nổi lên trong sự giận dữ của nó, chống lại tất cả những kẻ dẫn dắt dân Ta đi lạc lối ... 

 

Tuy nhiên, vẫn còn LòngThươngXótcủa Talớnlaohơntrụsởmà Ta đã gửi ... 

 

Vì thế, hãy kêu cầu Ngài trong sự chân thật, cầu khẩn Ngài trong chân lý, đi theo Ngài như Ngài đã chỉ 

cho cácngươi và quay lưng lại với những điều răn của loài người ... Vì chỉ cóMìnhNgài là Con Đường và 

Sự Thật, SựSống không baogiờ kết thúc… 


