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Từ Chúa, Thiên Chúa và ĐấngCứu Rỗi của chúng ta.Ban chogày 8 tháng 10 năm 2005 

Lời Chúa phán với Timôthê, cho một người anh em trong Đấng Kitô và cho tất cả những ai có tai để 

nghe 

 

Đức Chúa phán với tôitớ của Ngài thếnày… Con trai Ta, tại sao con lại hỏi Tatheo cách này? Để hỏi tôi 

tớ của Ta là hỏi Ta. Vì vậy, hãy lắng nghe và thấu hiểu, rằng Thánh Ý của Ta có thể được thựchiện 

trong con. 

 

Torah, mà con gọi là Cựu Ước, thực sự được viết qua những tôitớvà các tiên tri cổ xưa của Ta, và tất 

cả những người khôn ngoan đã lưu ý, tuân theo cách viết của nó. Tuy nhiên, ngay cả những gì được 

viết trong Tân Ước đã tồn tại, đangchờ ngày Ta sẽ gửi các tông đồ và tiên tri của Ta để loan báo Tin 

Mừng cho tất cả mọi người. Lúc bấy giờ đã là Tân Ước, tạithờiđiểmđóđãđược chấp nhận là một phần 

của Kinh thánhcóphảikhông? Có phải đó là Cựu Ướckhông? Không. Đó là Tân Ước, ChúcThư mới, chưa 

từng thấy, đã được nghe hoặcđã được xuất bản. 

 

Do đó, Ta hỏi con, không phải Tân Ước bây giờ đã được chấp nhận như là một phần của Kinh thánh 

sao? Có phải nó đã không được chấp nhận như là một phần của toàn bộsao? Có phải sau đó là Cựu 

Ướckhông? Không. Nó có đồng ý với Cựu Ước không? Vâng. VìPhần lớn Cựu Ước đã được ứng nghiệm 

vào ngày đó, được làm mới, vì một vinh quang lớn hơn, vì Đấng Mêsia đã đến. 

 

Một lần nữa, Ta gửi các tiên tri và cáctông đồ của Ta để thông báo về việc Ta sẽ đến, để đặt tất cả 

những con đường quanh co nàythẳng; Kìa, họ thổi kèn và chuẩn bị theo cách của Ta trước mặtTa. Có 

phải cái mà họ tuyên bố đồng ý với Kinh Thánh không? Vâng. Vì lời nói của họ là Lời của Ta; như 

những lời trong Kinh thánh của các con những Lời của Ta, mặc dù chúng đã bị dịch sai và bị hiểu sai 

bởi con người. 

 

Vì thế, phần lớn những gì họ nhận được từ Ta mà các con đã nghe, nhưng họ cũng sẽ tuyên bố rằng 

những gì các conđã chưa nghe, cũng như các con đã chưa hiểu, bởi vì giáo lý của con người trong các 

con.  

 

Do đó, một lần nữa Ta nói với các con, những gì các tiên tri của Ta ở cuối thời đại này nói là mới đối 

với nhiều người, nhưng vẫn hoàn toàn phù hợp với các tiên tri củacụước. Vì Ta không thay đổi. Vì vậy, 

Ta chắc chắn sẽ tuyên bố cuộc tranh cãi của Chúa, Ta chắc chắn sẽ làm cho kế hoạch của Ta được biết 

đến! 

 

Thật vậy, tinh thần của Ta đã nói trong suốt các thế hệ, trong sự kiên định và yên tĩnh của nó. Nhưng 

ít ai có tai để nghe hay mắt để nhìn, ít người sẵn sàng mở lòng và nhận được sự điều chỉnh của Ta 



 

Tuy nhiên, bây giờ đã đến lúc những người nói rằng họ là dân của Ta sẽ bị xét xử. Đã đến lúc các tác 

phẩm của họ được thử nghiệm, vì Lời của miệng Ta sẽ tuyên bố điều đó, và trong Ngày của Đức Chúa, 

nó chắc chắn sẽ được thực hiện cáchhiểnnhiên 

 

Mỗi đườnglốisailầmbị phơi bày! Mỗi truyền thống đồi trụy bịxé thành từng mảnh! Mọi học thuyết 

đáng ghét đều bị nghiền nát dưới sức nặng của Sự thật! Đức Chúa phán. 


