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Từ Chúa, Thiên Chúa và Đấng cứu độ của chúng ta,ban cho ngày 28/03/05  
Lời Chúa phán với Ti-mô-thê, cho tất cả những ai có tai để nghe 
 
Đức Chúa phán thế này… Hỡi các dân tộc trên trái đất, tại sao các ngươilàm hư hỏng và ô nhiễm Khu 
vườn của Ta? Kìa, các ngươi đã làm cho nó như đống phân! Vì các ngươi đã từ bỏ Đấng đã tạo ra 
mình, thậm chí Ngài đã ban cho các ngươi hơi thở! Kìa, các ngươi đã k{ giấy chứng nhận của mình, và 
với cái chết các ngươi đang đồng ý! Và mặc dù các ngươi bước đi như thể các ngươi sẽ sống mãi mãi, 
Ta nói với các ngươi sự thật, các ngươi đã chết, mặc dù các ngươi vẫn bước đi giữa cuộc sống! ... Các 
ngươi đã từ bỏ phần của mình trong cuộc sống, khi các ngươi tiếp tục bước đi trên con đường rộng 
lớn về phía sự diệt vong! Nầy, sự phán xét chờ đợi các ngươiở phía chân trời, đang kéo đến gần, khi 
bóng tối trải dài phía sau các ngươi! 
 
Vì vậy, Chúa phán: Kẻ gian ác chắc chắn sẽ bị buộc phải ngồi xuống đất! Chúng sẽ khóc lóc và nghiến 
răng, khi chúng lắc nắm đấm về phía Thiên đường! Và các ngươi, hỡi những con người vĩ đại trong uy 
quyền, tất cả những con người vĩ đại và cao ngạo, mà trí tuệ củachúng không bao giờ ngừng phản bội 
chính linh hồn của mình, kiến thức của các ngươi là vô dụng! Tất cả những thành tựu của các ngươi là 
vô ích, và sẽ chẳng ra gì trước Đức Chúa trong Ngày giận dữ của Ngài! ... Bụi và tro, bị giẫm đạp dưới 
chân Ngài, Đấng đến để đạp chân lên! ... Tại sao các ngươi lại đá chân vào đá, và đấm vào ngực mình 
khi được đối mặt với Sự thật, tìm cách ném Ngài đi?!Các ngươi giống như một du khách bị thất lạc mà 
không có nhà, và giống như những con thú của cánh đồng,các ngươi không có nơi trú ẩn! Do đó, trí 
tuệ của các ngươi là gió, và mọi tham vọng của các ngươi là một khát vọng dại dột! 
 
Tuy nhiên, trong tình yêu của Ta, Ta đã đặt cho các ngươi một nền tảng bất diệt, trên đó các ngươi sẽ 
đứng ... 
 
Và trong lòng thương xót của Ta, Ta đã xây dựng những bức tường cao, Được làm bằng đá tốt nhất, 
để bảo vệ các ngươi, Ngay cả từ chính các ngươi ... 
 
Đá được khắc chạm bởi ngón tay của Thiên Chúa. 
 
Tuy nhiên, các ngươi tìm cách loại bỏ vật không thể lay chuyển, để che giấu những gì không thể che 
giấu; kìa, các ngươi phủ nhận rằng điều đó là hiển nhiên cho mọi thời đại, nỗ lực để loại bỏ các văn 
bản của nó! Có phải các ngươi sẽ bỏ qua các điều răn của Thiên Chúa không?! Có phải các ngươisẽ 
mạo phạm Luật đạo đức, để giúp các ngươian toàn không bị tổn hại không?! Vì các điều răn là một 
ngọn đèn và Luật pháp là ánh sáng, khiển trách và chỉ dẫn, một cách để sống! Và bây giờ các ngươi 
cũng sẽ đẽo Tảng Đá Góc Tường ra và ném nó xuống đáy biển không?! ... Thế hệ cứng cỏi, có ai tự cắt 
đứt trái tim mình và vẫn có thể sống không?! Và ai có thể đi một mình trong bóng tối, mà không có 
ánh sáng để dẫn đường họ không?! Ai sẽ đỡ họ lên khi họ vấp ngã?! Hoặc ai sẽ băng bó các vết 
thương của họ khi họ nằm dọc đường?! Ôi, thế hệ vô thức và bị hoang mang, những con người bị lừa 
dối, TảngĐá mà các ngươi tìm cách bỏ đi là SỰ SỐNG! Ngài là SỰ CỨU RỖI DUY NHẤT của các ngươi! 
... Và những viên đá được khắc này là sự tự do; Mọi Điều Răn của Ta, và tình yêu! 
 
Này, không ai thực sự biết Ta, và có vài người dự phần vào Lời của Ta với mong muốn mãnh liệt để 
thực hiện chúng. Vì như Ta đã nói, kìa, nó đã và sẽ như vậy. Vì luật của Tathu được từ Ta và Ta đã làm 
cho công lý của Ta được nghỉ ngơi, một ánh sáng cho tất cả mọi người. Sự công bình của Ta đã gần kề, 



Sự Cứu rỗi của Ta đã đi ra, Vòng tay của Ta phán xét mọi người; Các bờ biển chờ Ta, và trong vòng tay 
của Ta, họ đã đặt tất cả niềm tin của mình ... Vì vậy, hãy ngước mắt lên trời, và nhìn xuống trái đất 
bên dưới. Vì các tầng trời sẽ tan biến như khói, và trái đất sẽ già đi như một chiếc áo, và những người 
sống trong đó sẽ qua đi theo cách tương tự. Tuy nhiên, sự Cứu rỗi của Ta là mãi mãi và sự công thẳng 
của Ta sẽ không bao giờ được bãi bỏ. 
 
Do đó, Tảng Đá thực sự đã trở thành Ngọn núi, thậm chí là Đầu của Góc tường, và đến để bẻ gẫy lưng 
của kẻ nổi loạn và nghiền nát những kẻ gian ác thành bột! Vì trọng lượng của nó thì nặng không thể 
cân được; vị trí của nó chắc chắn, bất động và bất diệt ... Vì vậy, hãy đến và bị phá vỡ trên hòn đá này, 
và nó sẽ chịu đựng các ngươi! Tuy nhiên, bỏ nó đi, hoặc che đậy nó trong một nỗ lực để che giấu nó 
khỏi những người khác, và các ngươi cũng sẽ bị ẩn đi; vào cái hố các ngươi sẽ vấp xuống mồ các ngươi 
sẽ ngã, bị bao phủ trong ngày trừng phạt của Ta! 
 
Nầy, ngày ấy đang ở trong tầm tay, vì hình phạt của Ta không ngủ! Phán quyết của Ta hoàn toàn được 
khơi dậy, và sự hủy diệt đến nhanh chóng! 
 
Hỡi những cư dân trên trái đất, Những người yêu dấu của Ta đã tạo ra, tại sao các ngươi tưởng tượng 
ra một điều vô ích và giải trí những { nghĩ xấu xa? Tại sao các ngươi giả vờ như Đấng Tạo Hóa của các 
ngươi không tồn tại và pha chế các mưu đồ xấu xa để chối bỏ Cứu Chúa của mình? Vì vậy, Ta hỏi các 
ngươi, các ngươi sẽ chạy đi đâu và trốn ở đâu, khi nước từ trời đổ xuống như một trận lụt, và sự phán 
xét chảy xuống như một dòng sông hùng vĩ, lấp đầy toàn bộ trái đất? ... Vì Ta đang đi xuống để dập tắt 
mỗi phi tiêu bốc lửa của kẻ ác, để chấm dứt tất cả những điều khiến dân Ta phạm tội chống lại Ta! Vì 
sự Cứu rỗi của Thiên Chúa đã đến, và sẽ trở lại để thu thập ánh sáng; và kìa, Ngài cũng đến trong 
quyền năng của sức mạnh của Ngài, để trừng phạt kẻ ác và tiêu diệt sự xấu xa của trái tim! 
 
Hãy đến ngay bây giờ, hãy ăn năn và hạ mình xuống, kẻo cây gậy của Ngài đánh trên đầu các ngươi; 
Quz xuống, cúi đầu thật mạnh và luôn luôn cầu nguyện rằng cú đánh rộng, thổi quét của Ngài lướt 
qua các ngươi ... 
 
Hãy yêu mến Thiên Chúa như Ngài yêu các ngươi, Hãy ôm lấy thứ mà các ngươi đã tìm cách ném nó 
đi,Và chấp nhận những gì các ngươi đã loại bỏ ... 
 
Hãy đến ngay bây giờ, những đứa con nhỏ, và ăn năn trong sự chân thành và sự thật, rằng các con có 
thể được ngồi bên tay phải của Cha mình ... Đã đến lúc. 


