
V3/16 Sự vi phạm ...  

Tại sao các ngươi lại thích thú trong những tội ngoại tình chống lại Đức Chúa Trời? 

 

Ngày 16 tháng 12 năm 2005 - Từ Chúa, Đức Chúa Trời và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta 

Lời Chúa phán với Timôthê, cho tất cả những ai có Tai để nghe 

TĐ nói về những ngày lễ hiện đại của con người. 

 

Đức Chúa Cha phán như vầy ... Thế gian này, bao gồm tất cả đã trở thành ngôi nhà của những con 

điếm Harlot, cả một thế hệ liên tục đi ra ngoài để phạm tội tà dâm với kẻ ô uế, vui sướng trong tội 

ngoại tình chống lại Chúa Giêsu của họ! ... Tất cả đang  lìa bỏ Ngài, Đấng mà Ta đã sai đến cho họ!  

 

Không một ai lắng nghe, tất cả vẫn bị trói buộc vào thế giới này, bị quyến rũ bởi tội lỗi, bị cuốn theo 

con đường của thế giới và con người! Kìa, ngay cả những người trong nhà thờ của loài người cũng 

không nghe tiếng của Ngài, cũng không chú { đến sự sửa chữa của Ngài, thay vào đó họ hòa mình vào 

danh dự với sự thiếu tôn kính, khen ngợi với sự báng bổ, và trong sạch với tội lỗi ... Khốn thay, Con cái 

của Ta! Các con đã rơi vào bẫy của ma quỷ! 

 

Vì vậy hãy ăn năn, và dâng cho Ta vinh quang! Thờ phượng trong thần khí và sự thật! Gọi Ngài trên 

danh Hiệu! Vì Ngài sẽ giải cứu các ngươi trong ngày Thạnh Nộ nếu các ngươi chọn bám lấy Ngài như 

Ngài thật sự là. 

 

Cũng giống  y như vậy, Ngài sẽ hủy diệt những kẻ dữ và mang sự trừng phạt trên những kẻ nổi loạn; 

trên những người lớn và nhỏ, kẻ giàu và kẻ nghèo, nô lệ và tự do, trên tất cả những ai bỏ qua lề luật 

của Ta và đẩy tay ra chống lại Điều Răn của Ta!  

 

Bởi vì Ngài, các ngươi đã được tạo thành làm một con tàu để được tôn vinh, nhưng các ngươi đã trở 

nên con tàu của sự hèn nhát, hao mòn đến hư danh và tội lỗi. Vì thế, hãy nghe những Lời của Ta, tất 

cả những kẻ báng bổ, tất cả những nhười pharisiu hiện đại, những kẻ làm hư hỏng chân lý, vì vậy Đức 

Chúa phán ... Bao lâu nữa các ngươi sẽ mạo phạm Danh của Đấng Mết-si-a, và tự cho mình có thẩm 

quyền? Này, như cây nho của sự gian ác, các ngươi chỉ mang lại trái đắng, tuyên truyền giáo lý tham 

nhũng và những truyền thống kz quái của các ngươi mà Ta ghét, giữa con người như một bệnh dịch 

hạch!   

 

YahuShua, Đấng mà các ngươi gọi là Chúa Giêsu và Đấng Kitô, là Cây Nho Thật! Những người sinh hoa 

trái theo hình ảnh của Ngài là những nhánh của Ngài.  

 

Và Ta chắc chắn sẽ tỉa mỗi nhánh phát triển trong Ngài để có thể sinh hoa trái nhiều hơn nữa. Tuy 

nhiên, các ngươi nói, "Tôi đây cũng vậy, tôi cũng mọc lên từ Thân Cây!" ... Tất cả Các ngươi là những 

kẻ nói dối, một bệnh ác tính đang phát triển nơi mà các ngươi không nên, các nhánh khô được bẻ gãy 

và bỏ vào lửa! 

 



CÁC DÂN TỘC CỦA TRÁI ĐẤT, CƠN THẠNH NỘ CỦA CON CHIÊN ĐANG ĐẾN ...! Các ngươi có nghĩ rằng 

Ta sẽ giữ im lặng trong thời gian bổ nhiệm không?! Các ngươi có nghĩ rằng Ta sẽ không đặt thời gian 

và tuyên bố mùa không ?! Đối với Ta là một Thiên Chúa ghen tuông và Vĩ Đại trong quyền lực, và Ta 

không thay đổi! ...  

 

Do đó, ngừng vi phạm mệnh lệnh của Ta. TRONG DANH ĐẤNG MESSIAH! ... Các ngươi sẽ không kết 

hợp Danh của Ngài với tội lỗi! 

Các ngươi sẽ không tôn vinh Ngài với nghi lễ tà giáo và truyền thống bị ô nhiễm! ... Ta sẽ loại bỏ các 

ngươi, như Ta đã từ chối những người ngoại giáo trước các ngươi! 

 

Vì vậy, Ta sẽ nói một cách rõ ràng, vì các ngươi là một thế hệ nổi loạn và cứng đầu nhất ... Những kz 

nghỉ hiện đại này được gọi là Giáng sinh, Lễ Phục sinh, Halloween và những thứ khác, là một điều ghê 

tởm trong mắt Thiên Chúa Tối Cao! Vì vậy, Ta sẽ tiêu diệt tất cả các truyền thống ngoại giáo của các 

ngươi, và xé tan mọi kz nghỉ kz quặc của con người; Này, Ta sẽ quét chúng nó sạch khỏi mặt đất trong 

ngày đó! Vì Ta là Đức Chúa Trời, Ta đang đi xuống để làm cho một sự kết thúc nhanh chóng! ... Và các 

ngươi sẽ không phạm những điều răn của Ta và vui chơi trong tội lỗi, trong Danh của Đấng Mêssiah 

nữa! 

 

Này, Mặt Ta đã quay lại nghịch cùng ngươi, Ôi, hỡi các hội thánh của loài người! Vì các ngươi đã bôi 

nhọ Danh Ta mà không ngừng nghỉ, làm ô nhiễm Danh Đấng Mếs-si-ah! Các ngươi đã đặt các điều răn 

của loài người trên các điều răn của Đức Chúa Trời, và nói rằng: "Chúng ta có thẩm quyền duy nhất 

giữa loài người!" ... Bao lâu nữa các ngươi sẽ bước đi theo những cách của Harlot và phạm tội ngoại 

tình với người ngoại giáo ? Bao lâu nữa các ngươi sẽ quay tai đi để khỏi nghe thấy Lề Luật ?! Như vậy 

sự thờ phượng của các ngươi không được chấp nhận, và những lời cầu nguyện của các ngươi là một 

điều ghê tởm! 

 

Những người yêu dấu, Ta đã không ban cho các ngươi những ngày Thánh sao? Ngay cả nhiều ngày mà 

các ngươi phải tôn thờ Ta? ... Tuy nhiên, các ngươi quên tất cả, Ngay cả ngày thứ bảy của tuần, mà các 

ngươi phải nhớ và giữ cho thánh thiện! Vì Ta là Chúa, và Ta không thay đổi ... 

 

Những người yêu dấu, tất cả những ngày nghỉ này và những truyền thống nhân tạo có liên quan gì 

đến Ta? Tại sao các ngươi làm ra chúng trong Danh của Đấng Messiah? Hãy ban tặng ân tứ Danh Ngài, 

Vì chỉ nhờ Danh Ngài mà thôi, các ngươi mới được cứu; Không có ai khác! 

 

Các nhà thờ của con người, hãy ngừng nói lảm nhảm, vì các ngươi luôn luôn bóp méo Kinh Thánh của 

Chân lý! Hãy im miệng trước mặt Đức Chúa! Vì truyền thống của các ngươi là dị giáo, và những ngày 

nghỉ của các ngươi là bằng chứng ... Hãy dọn sạch những lời báng bổ từ đôi môi của các ngươi, vì vậy, 

hãy lùi lại từ những lời dạy của các ngươi, và hãy xem xét! Hãy hạ mình xuống! Vì Ta thực sự kêu gọi 

các ngươi. 

 



Các ngươi không biết rằng, các ngươi đã trở thành tà giáo và những người dốt nát, theo đó tất cả các 

ngày lễ của các ngươi đều có nguồn gốc ghê tởm! Thế giới này đã dụ dỗ các ngươi, và con điếm Harlot 

đã dẫn các ngươi vào sự cám dỗ ...  

 

Cô sẽ bị lột trần truồng và bị bỏ hoang, trong ngày tai hoạ của cô ấy! - Bị hỏng vì tội ác của mình, bị xử 

tử vì chối bỏ Chân lý, bị nghiền nát dưới chân của Đấng Thánh của Do Thái! Phải, chắc chắn nàng sẽ 

uống rượu của cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời, là Đấng tràn đầy sức mạnh vào chén của sự phẫn nộ 

của Ngài, như đã được ghi chép!  

 

Vì vậy, hãy nghe Lời Chúa và lắng nghe, vì Đức Chúa phán vậy... Một điều răn đã bị phá vỡ là tất cả 

điều răn đều bị phá vỡ . Một tội lỗi vi phạm trong Danh của Đấng Mết-si-a là tất cả những tội lỗi đã 

gây ra cho các ngươi. Một tội lỗi ăn năn trong danh Ngài thì tất cả đều được tha thứ. Vì Ta biết những 

suy nghĩ của các ngươi, Con cái của Ta, thậm chí những { định sâu xa nhất của các ngươi, và Ta biết 

các ngươi đã hoàn toàn chuyển đổi trong trái tim của các ngươi hay không. Và mặc dù các ngươi có 

thể lừa dối chính mình, và làm chứng giả dối trước mắt nhiều nhân chứng, không có gì giấu kín trước 

mặt Đức Chúa Trời. Mọi lời nói dối đều bị phơi bày, mọi trái tim trần trụi, trong ngày Ta đứng dậy và 

phán xét thế gian. 

 

Vậy, hãy đến cùng Ta với sự chân thành và lẽ thật; Hãy hạ mình xuống, nhân Danh Đấng Mếssi-ah ... Vì 

Ngài là Ánh Sáng Thật, hoàn toàn trống rỗng không có bóng tối. Con Đường duy nhất để đi theo, Sự 

Thật tuyệt đối! 

 

Chỉ bởi một mình Ngài, các ngươi sẽ bước vào cuộc sống đời đời ... Chỉ có những người bước vào 

trong Ngài mới tìm được Ta. Và chỉ có những người hiệp nhất với Ngài mới biết Ta ...Ta là Đức Chúa 

Trời 


