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Ngày 14 tháng 1 năm 2006 - Từ Chúa, Đức Chúa Trời và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta 
Lời Chúa phán với Timôthê, cho những ai có tai để nghethìhãynghe 
 
Đức Chúa phán thếnày ... Nghe này, tất cả các giáohội của con người! Ta sẽ, thậm chí liệu Ta, có 
hànhhạnhữngngười yêu dấu của Ta, những ai đang bị tra tấn dai dẳng bởi kẻ đang và đã tra tấn trong 
lớpvỏbọc của hắnkhông? ... Satanmớilàkẻhànhhạ! 
 
Bằng chínhmiệng lưỡicủa mình, cácngươi đã vô tình gọi Thiên Chúa của cácngươilàsatan! Hãy ăn năn 
và sửa chữa nhữngcáchsống và việc làm của cácngươi! Vứt bỏ tất cả các giáo l{ tham nhũng và xấu xa 
của cácngươi! Trở thành một ngườicon của Thượng Đế, và học cách đi ngaythẳng trong Ta, dẫn dắt 
những người khác yêu thương, bằng tình yêu, màkhông sợ hãi. 
 
Con cái của Ta, cái chết thứ hai là cái chếtmà từ đó người ta sẽ không được nângdậy và không thức 
tỉnh. Vì họ đã bị némrangoài, đang ở trong bóng tối bên ngoài, xacách Đức Chúa Trời vĩnhviễn. Chúng 
chẳng biết gì cả, quay trở lại nhưlúchọđược hình thànhtừban đầu. Hỡi nhữngngười yêu dấu, đây là 
[hình phạt vĩnh cửu của sự trừng phạt củaTa] [1], cho những người đã chọn sự chết, vì họ đã chối bỏ 
mónQuà là sự sống đời đời. Vì vậy, những người dưới sự lên án đã chết; không có cách nào họ là một 
phần của sự sống, cũng không sống trong sựhànhhạ. Di sản của họ bị mất, họ đã bị tẩy đi, những chiếc 
tàu mấtdanhdựbịvỡ tan mà trái đất nhận đượcmộtlầnnữa. 
 
Do đó, hãy ngừng bángbổĐức Chúa Trời của cácngươi! Và hiểu biết hơn về Lòng Thương Xót của Ta, 
nó còn tồn tại mãi mãi! ... 
 
Vì Con Trai Tađã ngủ ở phầndưới củađất, lăng mộ củaNgài choba ngày ba đêm; Bởi không có nghĩa là 
Ngài đã đi xuống những sựdữ của trí tưởng tượng của con người ... 
 
Ngài là Ánh Sáng Tinh khiết! Không bao giờ Ngài có bất kz phần nào trong bóng tối! Kìa, Ngài sẽ hủy 
diệt nó hoàn toàn, vì Ngài đã sống lại! ... 
 
Và tất cả những ai tin nơi Ngài và bước theo những đường lối của Ngài cũng sẽ trỗidậy và sống lại, gặp 
Ngài trong không trung; Và họ sẽ ở cùng với Chúa và Thiên Chúa của họ, nơi mọi người sẽ tìm được 
Lòng Thương Xót và tình yêu … 


