
V3/7 Điều này Ta chống lại cácngươi ... Cácngươi không chấp nhận Lời này.. 

 

Từ Chúa, Đức Chúa Trời và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta –ban cho ngày 17 tháng 10 năm 2005 

Lời Chúa phán với Timôthê, cho anh chịem trong Đấng Kitô, và cho Mọi người có tai để nghe 

 

DucYa-vêThiênChúaphán như vầy… Con trai Ta, con thiếu sự hiểu biết về mục đích của Ta cho 

Timôthê, và tại sao Ta đã sai người đó đến cùng con. Ta đã sai anh ta đi ra, giữa các dân tộc và cácnhà 

thờ, mang Lời và ThôngĐiệp của Ta. Anh ta mang những Lời cảnh báo của Ta, và các ngươi không 

nghe. ThậmchíTa đã sai anh ta đến cùng một người đàn ông cũng sẽ hầu việc Ta như Timôthê phục vụ 

Ta. 

 

Cả hai ngườitrongcác con đều là ánh sáng giữa con người, hai ánh sáng sẽ soi sáng cho Ta ... Một 

ngườiđang chiếu sáng từbên ngoài, và một bên kia chiếu sáng từ bên trong ... Cả hai đều chiếu ánh 

sáng vào bóng tối trong con người, và mang những gì Chúa muốn củamọi người, 

nhữngngườitậphợptrongDanhTa, để đi ra và gặp gỡĐứcChúa, và sau đó tách rời ... 

 

Đừng kết nối các truyền thống của con người với chân lý củaLời Ta ... Ta, Đức Chúa là Thiên Chúa của 

các ngươi, đã ra lệnh cho tất cả mọi người ở khắpmọinơi, hãy ăn năn và đến với Ta trongDanh của 

Đấng Mết-si-a, và xây dựng cho Ta một hội thánh, một hội thánh cho loài người, khôngphảibởi con 

người... Một giáohội, tất cả trong tất cả, trong Đấng Mết-si-a ... Một Thiên Chúa ... Một ChúaCon ... 

Một Giáo Hội ... Một DanhHiệu ... Danh duy nhất được ban cho, nhờ đó cácngươi phải được cứu! 

 

Con trai Ta, con đã được mangđếngần gũi với Ta, và từ Vương Quốc con không cònxa, nhưng điều này 

Ta chống lại con ... Con không chấp nhận Lời này được ban cho con. Ta đã gửi cho con một tiên tri, 

mộtngười chưa trưởng thành. Anh ta chỉ biết những gì đã được ban cho anh ta và tiết lộ cho con. Để 

nghi ngờ sứ giả là nghi ngờ Đấng đã gửi anh ta đến với con. 

 

CóphảiĐức Chúa Trời đã ngừng nói và Lời của Ngài chỉ được tìm thấy trong Sách của Ngài, mà  con gọi 

Kinh Thánh không? ... Không phải vậy, Con traiTa. Con cũng đã nghe tiếng của Ta và tin. Thờiđại này là 

thờicuối cùngcủanó ... Ta có nênsẽgiữ im lặng không? Ai sẽ loan báo việcTaNgự đến? Ai chuẩn bị 

đường đi của Đấng Thánh của Do Thái? Thiên Chúa, cácthiên sứ, và những con người được chọn.  

Timôthê chuẩn bị đường đi và cách anh ấy thích! 

 

Vì vậy, sau đó, cácngươi, các nhà thờ của sự bất tuân, thời gian đã đến cho sự phán xét của cácngươi, 

để chuẩn bị cho Người Chồng của cácngươi ... Cô Dâu củaNgàiphải trở nên sạch sẽ và riêng biệtkhỏi 

thế giới và con người ... Sự ngoại tình của cô phải chấm dứt. Đấng Mết-si-a, Đấng mà cácngươigọi là 

Đấng Kitô, thật vậy, Ta muốn cho dân của Ta đến vớinhau và thờ phượng Ta ... Nơicó hai hoặc ba 

người cùng đến với nhau trong Danh Ta, thìTa ở đó. 

 

Đối với các nhà thờ trong những thời gian lừa dối này, tất cả cácngươi sẽ vấpngã. Ta không ở trong 

các đền thờ được làm bằng tay ... Ta ở trong lòng người, và cácngươi sẽ ở trong Ta. Trong các nhà thờ 



của con người, được xây dựng bởi bàntay loàingười, cácngươi đã tách mình ra khỏi nhau, và bằng 

cách đó, bịtách mình ra khỏi Ta. 

 

Các Tông Đồ Ta đi đâu? Họ ở đâu, vàThờphượngở đâu?.Họđiratừnhànàyđếnnhàkhác, 

cánhđồngnàyđếncánhđồngkhác, hếtđườngphốnàyđếnđườngphốkhác, hếtbiểnnàyđếnbiểnkhác, 

vàbâygiờ, hếtđấtnàyđếnđấtkhác..Bấtcứ nơi nào cácngươi gọi DanhTa, Ta cũng ở đó. 

 

Con trai của Ta, tại sao con chiến đấu chống lại Đức Chúa? Hãy nhìn xem tôi tớ của Ta, nếu muốn, và 

đọc tất cả những gì anh ta đã viết, và con sẽ hiểu những từ ngữ của họ là gì, và tại sao Ta viết nó. 

Không cám dỗ Ta nữa, và hãy đi vào sự trọn vẹn của Ta. 

 

Các tiên tri đã được sai đi, các nhà thờ chịuphán xét ... Sự kết thúc đến gần ... Vụ mùa đã được tách 

ra, Cô dâu đã được thanh tẩy ... Tất cả các bức tường bị rách nát ... Chỉ có ThiênChúa vẫn còn, và 

trong Ngài tất cả sẽ tìm được nơi an toàn ... Amen. 


