
V3/25 Sự Lừa dối ... Về thuy ết Tâm Linh Thời Đại mới, Phật giáo ... 
 
Ngày 8 tháng 2 năm 2006 - Từ Chúa, Đức Chúa Trời và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta 
Lời Chúa phán với Timôthê, cho những ai có tai thìhãynghe? 
 
Câu hỏi Timôthê hỏi ... Chúa ơi, Ngài nói gì về ThuyếtTâmLinhThờiĐạiMới, TâmLinhHọc, 
thựchànhnghithứchuyềnbí, gọihồn, phật giáo, v.v.? 
 
Như vậy Chúa phán ... Tất cả là sự gian ác, lừa dối, mặc cảm giả dối, được bày tỏ cho quần chúng 
dưới chiêu bài cái gọi là chân l{ và sự khai sáng ... Con đường rộng dẫn tới sự hủy diệt! Đối với những 
người chấp nhận những điều như vậy, tựném nhữnghònđá dưới chân họ; và những người dạy những 
điều đó dạy giáo l{ của ma quỷ, và chắc chắn sẽ rơi vào hồlửa! 
 
Hãy cẩn thận, vì đây là tàkhícủaphảnKitô, được gửiđi bởi những kẻ ác truyền đi để che giấu và làm hư 
hỏng sự thật giữa các dân tộc, để lừa dối cả thế giới, nếu có thể, ngay cả những người được chọn ... 
Những người mưu mạochỉ tìm kiếm để ăn cắp, để giết người và tiêu diệt, để nuốt chửng cả các quốc 
gia. 
 
Vì những { nghĩ và ham muốn của con người là kz quặc; họ thực hành điềughê tởm, và không bám lấy 
Đức Chúa Trời trong tư tưởng của họ. Họ bị tiêu hao bởi dục vọng, dễ bị nuốt chửng bởi những { định 
độc ác của họ. Vì vậy, một lần nữa Ta nói với con, hãy cẩn thận. Vì sựgian ác đến dưới nhiều hình 
thức, và sẽ chỉ giatăng, để đạt tới những đỉnh cao mới trong sự gian ác ... Những điều mà không hề 
thấy, và sẽ không còn thấy nữa, vì Ta sẽhoàn toàn tiêu diệt chúng! Vì không có thần nàokhác ngoài Ta! 
Đức Chúa phán.  
 
Này, điềuđúng đã trở nên sai; và điềusai lầm đã trở thành điềuđúng, và quyền của cá nhân đã trở 
thành một vị thần cho chínhmình. 
 
Vì Con cáiTa đã tự rời khỏi Ta. Họ tìm kiếm trongsựvô ích, nhưng cho những gì họ không biết. Đối với 
những gì họ gọi là thần, thì không có gì, và cáichết; nằm trên sự dối trá, sự hư hỏng và sự phiền muộn 
của tinh thần, niềm tin được truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác, những lừa đảo thông minh 
được xây dựng trên những cát luânchuyển quanh của dòng tà ác ... 
 
Hắn ta là tênác quỷ và satan, và hắn ta có nhiều cải trang; nhiều thứđược ẩn giấudưới biểu tượng của 
hòa bình và giác ngộ tâm linh, đầy tự trọng và tự nuông chiều, một ảo tưởng. Để thực hiện tâmlinh, 
họ tìm kiếm, thông qua thiền định và giác ngộ, chỉ dẫn đến đói khát và thèm muốn tâmlinh, tự hỏi vô 
nghĩa thông qua một sa mạc khổng lồ của những lời dối trá, nơi xương người chết được tìm thấy, ẩn 
dấu trong ảo giáccủabình an giảtạobêntrongtâm hồn. 
 
Vì vậy, Đức Chúa nóinhư vậy, Đúng vậy, Đấng hiểu thấumọisự, thậm chí cả những điều ẩn giấu ... 
YahuShua HaMashiach, Người được gọi là Chúa Giêsu và Đấng Kitô, là sự hoàn thành của mọi sự! ... 
Chân l{ và sự hiểu biết màmọingười tìm kiếm, Ý nghĩa của Cuộc sống! Ngài là Bánh từ trời xuống để 
nuôi sống những ai đói khát, Nước HằngSống cho những ai khao khát, Hoàng tử của Hòa bình! 
 
Ta nói với con sự thật ... Thế giới và tất cả nhữnggìtrong đó là sự hư không, sự hư hỏngcủatâmlinh, sự 
phiền toái lớn lao của tinh thần, chỉ dẫn đến tội lỗi; và khi nó kết thúc, đó làcái chết ... 
 



YahuShua HaMashiach, Đấng được gọi là Chúa Giêsu và Đấng Kitô, là Sự Thật duy nhất; Chỉ có Người 
là Con đường và SựSống! Thông qua Người, cácngươi sẽ nhận được sự tha tội và sự sống đời đời! ... 
Vậy, hãy chọn! Một lần nữa Ta nói, hãychọn! Bây giờ là thời gian ... Đức Chúa phánvậy... 


