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Ngày 21 tháng 6 năm 2010 - Từ Chúa, Đức Chúa Trời và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta 
Lời Chúa phán với Timôthê trong một buổigiaohảotrực tuyến, cho tất cả những ai có tai để nghe 
 
Hỡi nhữngngười rất yêu dấu, hãy lắngnghe Ta, Đức Chúa phán ... Hiểu biết vềtình yêu thương và 
biết thương xót, rồi đi làm lành, khi bước đi khiêm tốn với Thiên Chúa, chia sẻ tất cả những gì Ta đã 
trao cho các con với tất cả mọi người mà các con gặp.  
 
Đối với những món quà của Ta không phải là kho báu được che giấu, mà là sự giàu có của tri thức, sự 
mặc khải cho những người biết Ta thực sự là ... Tình yêu không khác gì, một món quà để chia sẻ ... 
Cuộc sống không bao giờ kết thúc cho tất cả những ai nhận được Ta. 
 
Và nếu họ quay đi, hãy cầu nguyện cho họ. Vì họ không biết thung lũng mà họ đang bước đi, và họ 
không hiểu họ đang đi vào cái chết, vì họ vẫn chưa nắm bắt được đầy đủ về lỗi lầm của họ. Vì vậy, 
những kẻ chống nghịch Ta, và nói xấu các con vì Ta, chắc chắn sẽ nhận được sự khiển trách mạnh mẽ 
của Ta, phán xét vào thời điểm được chỉ định, nếu họ không ăn năn. 
 
Vì thế, hãy cảnh báo họ. Và làm như thế các con sẽ hiểu tình yêu thương và biết thương xót, và làm 
một cách công bằng. Vì điều này là yêu kẻ thù nghịch, chúc phúc cho những kẻ rủa sả các con, và làm 
điều thiện cho những kẻ ghét mình. 
 
Các con trai và con gái của Ta, đó là thời gian để yêu người hàng xóm của mình như chính mình! ... Chỉ 
có một người đàn ông xấu xí sẽ bỏ rơi người của mình; chỉ có một người ác sẽ không cảnh báo người 
lân cận củamình; và chỉ có một kẻ nghèo sẽ ngủ trong khi cầmgiữ kèn ... 
 
Chỉ có một người đàn ông, gặp gỡ để chết, sẽ thấtbạikhông cảnh báo người dân, khi thanh gươm sắp 
vượt quamặtđất ... Đức Chúa phán. 


