
V7/80 Những thần linh giả ... Các tiên tri tiên đoán giả, những người mơ mộng chia 

sẽ những giấc mơ giả dối, xuất phát từ trí tưởng tượng của riêng họ 

 

Ngày 12 tháng 6 năm 2010 - Từ Chúa, Đức Chúa Trời và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta - Lời Chúa phán 

với Timôthê trong một buổi giao hảo trực tuyến, và dành cho tất cả những ai có tai để nghe 

 

Đức Chúa phán với tất cả các thần linh, các tiên tri giả và những người mơ mộng về những giấc mơ, 

cho đến tất cả những kẻ nói dối trong danh của Ta, chia sẻ những khải tượng của địa ngục và sự 

đau khổ ... Các ngươi sẽ không thoát khỏi ngày của cơn giận dữ của Đức Chúa Trời khi nó đến, các 

ngươi đã làm cho dân Ta lầm lỗi! Các ngươi đã dẫn họ đi lạc đường với những lời dối trá, bằng những 

bài diễn văn tối tăm! Bằng những thị kiến giả dối của mình, các ngươi đã làm cho họ rơi vào bóng tối 

... Những giấc mơ và ảo tưởng lừa dối xuất phát từ trí tưởng tượng của các ngươi, tất cả trong các 

giáo lý của ma quỷ mà mạo phạm đến Danh tính của Ta và sự thật về Ta là ai!  

 

Nhưng các ngươi có xấu hổ về mọi điều gớm ghiếc nầy mà các ngươi truyền bá trước dân chúng 

không? Không! Các ngươi không hề xấu hổ, và cũng không biết làm thế nào để đỏ mặt! Vì thế, các 

ngươi sẽ là người đầu tiên té nhào giữa những kẻ vấp ngã! ... Này, trong thời gian trừng phạt của các 

ngươi, chắc chắn các ngươi sẽ bị ném xuống! Đức Chúa phán. Vì cơn thạnh nộ đã vào lòng Ta, Và cơn 

giận của Ta đã được gia tăng trong sự thanh toán các ngươi! 

 

Nhưng cơn giận của Ta là đúng, và sự đoán phạt của Ta là công bình, vì điều Ta thấy là toàn bộ sự 

thật, chẳng có gì ẩn trong mắt Ta ... Thật vậy, Ta biết lòng dạ của cả những kẻ lừa dối và những kẻ bị 

lừa dối ... Vì Ta là Đức Chúa Trời.  

 

Vì vậy, Đức Chúa phán như vậy... Tất cả những kẻ lừa dối sẽ bị đánh bại! Ngay cả mọi người, từ kẻ 

lừa dối đến những kẻ phạm tội, những sự dối trá sẽ bị tấn công trên đầu họ! 

 

Tuy nhiên, đừng để những kẻ bị lừa dối chết mất; để họ bị hạ mình trong Ngày của Đức Chúa. Vì kỷ 

luật của Đức Chúa sẽ dạy họ, và sự sửa phạt nghiêm khắc của Ta sẽ mở ra trong Ngày đen tối. Vì Đấng 

Thánh của Do Thái có quyền năng và quyền năng lớn lao để cứu rỗi, phá vỡ hết thảy các chi thể, phá 

vỡ mọi dây chuyền làm cho dân Ta bị bắt làm phu tù! Rồi họ sẽ biết Ta là Đức Chúa Trời, và họ sẽ lìa 

khỏi những giáo lý lầm lạc và chối bỏ những điều xấu xa này, vì trong ngày đó họ sẽ đến gặp Ta như Ta 

thật sự là... Này, trong bóng tối rực rỡ hơn ánh sáng của sự thật chiếu sáng! Thậm chí đến tro của thứ 

đã bị phá hủy bởi nó, thì sự vinh hiển của Ta sẽ được tuyên bố! 

 

Tuy nhiên, hãy nhìn vào tất cả những người tiếp tục duy trì những học thuyết hư hỏng và những thị 

kiến giả dối; Này, Danh Ta bị căm ghét trong các nước, vì cớ, chúng nó bị ô nhiễm ở mọi góc, nơi mà 

học thuyết về địa ngục và sự tra tấn đời đời được tôn trọng bởi niềm tự hào và kiêu ngạo của con 

người! ... Người Pharisiu hiện đại ... Từ nhà lãnh đạo giáo hội hách dịch đến các linh mục thánh thiện, 

từ học giả có tinh thần cao độ đến nhà truyền giáo khoe khoang khoác lác, từ vị LM Chánh Xứ tự công 



chính đến vị Mục sư kiêu ngạo! ... Trước Mặt Ta một số đông giáo sĩ bị lừa dối không biết Ta và Lời của 

Ta! 

 

Và bây giờ họ đã lấy gươm dáo chống lại Ta, ngay cả Ta, một Thiên Chúa Thật và Đấng Cứu Thế! Vì 

những lời xảo quyệt và những bài diễn văn khéo léo, họ bỏ sót những Lời của Ta trước mặt giáo dân, 

như họ muốn gây hại cho người đã chịu xức dầu của Ta! ... Họ không ngừng bức hại các sứ giả của Ta, 

vì họ luôn tìm cách để giết những tiên tri của Ta! 

 

Vì vậy, ĐỨC CHÚA PHÁN NHƯ VẦY! ... cánh tay của họ sẽ bị gãy bởi sự ác độc của họ, và cổ tay của 

họ xoắn lại với sự ghen tị của họ, khi Ta đánh mạnh vào miệng họ! Và trên gươm mà họ đã dựng lên 

chống lại Ta, họ sẽ rơi xuống, cùng với tất cả những gì họ đã xây dựng đều sụp đổ thành đống xung 

quanh họ, thậm chí trước mắt nhiều nhân chứng... Vì Ta là Đức Chúa Trời, và Danh Ta là rất đáng sợ! 

 

Kìa, tấm màn che vẫn được giữ vững trên đầu họ, và bóng tối của sự xấu hổ của họ che mặt họ, vì họ 

không có sự hiểu biết! Vì họ thích lên án những kẻ thù của họ và vui thú trong việc phán xét chống lại 

người hàng xóm của mình, vì lòng họ đầy thù ghét và tà khí của Cain cai trị trên họ! ... Một thế hệ ngu 

xuẩn và vô minh, vô số những người kiêu ngạo từ chối kiến thức và từ chối sửa chữa, một người của 

cơn thịnh nộ! Ta không biết họ! ... Cả Đấng Thánh cũng không vào trong. 

 

Ta sẽ không trả đũa họ sao ?! Nầy, Ta chắc chắn sẽ đòi hỏi nó vì chúng, vì họ đã cướp lấy của Ta! Đức 

Chúa phán. Nó là một điều nhẹ nhàng với Chúa, rằng họ đã đi ra gây ô nhiễm Danh của Ta, khi họ cố 

gắng để ném một bóng tối trên vinh quang của Ta ?! Một điều nhỏ nhặt đối với Ta là những con chiên 

của Ta được dẫn dắt vào nơi hoang dã bởi tất cả những người chăn chiên tự trị, bởi tất cả các vị tiên 

tri giả và các thần linh giả, tất cả đều được gọi là những người mơ mộng về những giấc mơ, để lại cho 

họ mất mát và không hiểu biết vì không có đèn để hướng dẫn họ?!… 

 

Ta có nên để con cái của Ta chết trong bóng tối này, bị mắc kẹt bởi tất cả những cây cao này không?! 

Ta có nên để chúng làm mồi cho những con sói của vùng hoang dã, xa cách, chia cách với Đức Chúa 

Trời, để cho chúng chết vì chúng không còn thức ăn hằng ngày không? Nầy, Ta sẽ cho chúng ăn! Thậm 

chí Ta, chính Ta sẽ cho họ ăn và uống, Chúa phán vậy; và họ sẽ được giải thoát để phục vụ trong danh 

của Ta một lần nữa ... Ồ phải, họ sẽ hầu việc Ta trong lẽ thật và công bình và giữ các điều răn của Ta, 

như họ làm chứng về Sự Cứu Độ của Đức Chúa Trời! ..Cho đến khi đầu họ ngã từ vai, đến trong vòng 

tay của Ta ngay lập tức, Đức Chúa phán. 

 

Tuy nhiên, những người chăn chiên sẽ ngã, bị bỏ đói trong suốt cả mùa; các tiên tri giả và các thần linh 

giả sẽ trở thành tro bụi dưới chân các chứng nhân của Ta, trong ngày của cơn thạnh nộ dữ dội của 

Đức Chúa. Vâng, các mục sư sẽ trở thành nô lệ, mỗi người mơ mộng sẽ bị chế giễu và bị hổ thẹn, hơi 

thở của mỗi thần linh giả bị lấy đi, với tất cả các vị tiên tri giả dối bị làm cho im lặng, di sản của họ bị 

loại bỏ ... Này, các tiên tri giả mạo tiếp tục nói dối, trong Danh Ta, chắc chắn sẽ chết ở Tay Ta! Họ sẽ 

không được nâng lên, cũng không gây ô uế Danh Ta hoặc cố gắng ăn cắp từ vinh quang của Ta nữa! Vì 

cơn giận của Ta dữ dội nghịch cùng họ, Và Ta sẽ đổ cơn giận của Ta trên họ! Thiên Chúa các đạo binh 

phán: 



 

Vì Ta là Đức Chúa Trời, và đường lối của Ta chẳng phải là đường lối của con người; Chẳng ai tìm thấy 

Ta trong đường lối của thế gian và của loài người ... Vì Lòng Thương Xót của Ta còn tồn tại mãi mãi, Và 

cơn giận của Ta có một chấm dứt. 

 

Vì vậy, những ai tự nâng cao mình sẽ bị tàn phá nặng nề, sụp đổ trên khuôn mặt của họ; Và những ai 

tuyên xưng mình là thánh thiện và vô tội thì sẽ bị tan tành thành từng mảnh ... 

 

Nhiều tôi tớ khiêm tốn rửa chân các nhân chứng của Ta trong Ngày của đức Chúa ... Bởi vì không có 

cách nào khác để họ có thể được mang đến sự hoàn hảo, Đức Chúa phán. 


