
V4/21 Bụi đã được phủi khỏi bàn chân của các Sứ Giả của Ta như là một lời chứng 

chống lại các ngươi, ôi Giáo Hội của con người 

 

Ngày 16 tháng 7 năm 2006 - Từ Chúa, Đức Chúa Trời và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta 

Lời Chúa phán với Timôthê, cho những ai có tai để nghe 

 

Hỡi các con cái vô cảm, hãy nghe Lời của Chúa, mở tai của các ngươi ra hỡi  tất cả những ngôi nhà 

bị bỏ rơi, vì Đức Chúa Trời phán như vầy, cho những kẻ ở trong các nhà thờ của loài người; cho tất 

cả những ai tự gọi mình là kitô hữu đang nói dối, không vâng theo Tiếng Nói của Chúa, Đức Chúa 

Trời của họ, cũng không để ý đến sự sửa đổi của Ta; những kẻ ngu ngốc, họ từ bỏ những Điều Răn 

và không tôn vinh ngày Sabbát của Ta. 

 

Những cái thùng trống rỗng, mất uy tín, những ngọn đèn không có dầu, lòng trí của chúng xa cách Ta 

... Các nhà thờ của con người, các ngươi sẽ cố gắng đứng trước Mặt Ta trong đền thờ của các ngươi, 

được làm bằng tay của con người, và nói rằng các ngươi đã được giải thoát, rồi cùng giờ đó đi báng bổ 

Danh Ta bằng tất cả những gì các ngươi nói và làm không? 

 

Sự phỉ báng! Các ngươi luôn luôn lấy Danh của Đức Chúa Trời một cách vô ích! Các ngươi dám quz gối 

trước mặt Ta trong sự ăn năn như một buổi biểu diễn trước mặt các anh em đồng nghiệp của các 

ngươi, và tự tôn vinh mình cách giả vờ! ... Các ngươi không được tha thứ, và Ta cũng không chấp nhận 

lời cầu khẩn của các ngươi! Các ngươi chắc chắn đã lấy danh Thiên Chúa cách vô ích! Các ngươi dám 

quz gối trước mặt Ta với danh nghĩa Đấng Cứu Chuộc, và cầu xin Ta tha thứ cho tất cả những gì các 

con đã làm, và tự nói với chính mình rằng: Tôi đã được giải thoát? 

 

Các ngươi chắc chắn đã nói vô ích! Các ngươi không được giải thoát! Vì Ta chẳng thấy lòng yêu mến 

Ðức Chúa Trời trong lòng các ngươi, Và các ngươi cũng chẳng hề tha tội cho ai phạm tỗi chống lại các 

ngươi! Các ngươi cũng không thực sự xấu hổ về những hành vi phạm tội của mình, và không có sự hối 

tiếc trong lòng các ngươi! Như vậy, sự ăn năn của các ngươi đã trở nên không được chào đón, và lời 

nói của các ngươi như ngọn gió! 

 

Này, các ngươi trích dẫn Lời của Ta, tức thì trong và ngoài mùa, KHÔNG CÓ MỘT KẺ NÀO TRONG CÁC 

NGƯƠI TUÂN THEO LỜI CỦA TA...!  

 

Mỗi tuần các ngươi đi ra đi vào, với đầu ngẩng cao, nhưng như một người vợ ngoại tình không ngừng 

nghỉ, các ngươi tiếp tục làm ô uế Danh của Ta theo học thuyết và truyền thống của các ngươi, thậm 

chí để bao gồm tất cả những ngày nghỉ của con người mà Ta ghét!… 

 

NGỪNG VI PHẠM NHỮNG ĐIỀU RĂN CỦA TA! Vì chúng vẫn còn trên đầu hư hỏng của các ngươi! Đức 

Chúa phán. 

 

Các Giáo Hội của con người, các ngươi không biết sao, thờ phượng bất cứ điều gì hay bất cứ ai khác 



ngoài Thiên Chúa qua Người Con là thờ phượng sai? Các ngươi không biết, để yêu thích bất kz hình 

ảnh hoặc tài sản hơn Ta là thờ ngẫu tượng ?! Và để duy trì bất kz truyền thống bắt nguồn từ ngẫu 

tượng là thờ ngẫu tượng? ... CÁC NGƯƠI THỜ PHƯỢNG CHÍNH MÌNH! 

 

Các Giáo Hội của con người, các ngươi không biết rằng, để nói về Ta một cách sai lầm hoặc gọi Danh 

của Ta trong sự không tin hoặc giả dối, hoặc kết hợp Danh của Ta với Đấng Mê-si với bất kz giáo lý hay 

truyền thống nào mà Ta chưa ra lệnh, là lấy Danh của Đức Gia-vê Đức Chúa Trời của các ngươi cách vô 

ích? ... sự xúc phạm! Phản kitô! 

 

Các Giáo Hội của con người, các ngươi không biết rằng, ngày thứ bảy trong tuần là ngày các ngươi sẽ 

nhớ và giữ cho thánh thiện, và không làm việc trong ngày đó, ngoại trừ những điều tốt cho người mồ 

côi, góa bụa và người thiếu thốn? Ngày Chúa nhật không phải là ngày SABBATH! NGÀY THỨ BẢY, CÁC 

NGƯƠI CẦN PHẢI BIẾT, VÌ TA KHÔNG THAY ĐỔI! 

 

Ta cũng đã không ra lệnh cho bất kz ngày nào khác, và Tâm Trí của Ta cũng không suy nghĩ về diều đó! 

Phục vụ Ta, không phải đồng tiền! 

 

Các Giáo Hội của con người, các ngươi sẽ tiếp tục làm mất Danh dự cha mẹ của các ngươi, bởi tất cả 

những gì các ngươi nói và làm KHÔNG? ... Những kẻ giả hình vô ơn! Các ngươi có tiếp tục giết người 

không ?! Vì ghét anh chị em của mình, các ngươi phạm tội giết người trong lòng mình! Kìa, thậm chí 

một số người trong số các ngươi tự gọi mình là kitô hữu ủng hộ cái gọi là "quyền để chọn"! ... CÁC 

NGƯƠI ĐÃ CHỌN SỰ CHẾT! CÁC NGƯƠI CHẮC CHẮN ĐÃ KẾT ÁN CHÍNH MÌNH!  

 

Và tất cả những ai đã làm ngơ với những kẻ giết người vô tội, sẽ bị bỏ lại bên ngoài thành phố, cùng 

với những kẻ hèn nhát nhu nhược, những người có liên quan đến huyền bí và ma túy, những người 

phóng đãng tình dục, những kẻ giết người và những người thờ ngẫu tượng, và những ai yêu thích và 

thực hành thuyết sai lầm!  

 

Các Giáo Hội của con người, các ngươi sẽ không ngừng tiếp tục phạm tội ngoại tình trong lòng mình 

không ?! Thậm chí chỉ nhìn người khác với sự ước muốn trong lòng mình là ngoại tình không? ... Này, 

ngay cả mọi học thuyết và truyền thống sinh ra từ con người là ngoại tình chống lại Đức Chúa Trời 

không! Bao lâu nữa các ngươi sẽ ăn cướp của Ta và trộm cắp từ người lân cận, vì các ngươi luôn luôn 

làm chứng dối về Ta; Kìa, các ngươi nói dối với những người lân cận và chính mình! 

 

Vì Ta nói cùng các ngươi sự thật, các ngươi không biết Ta, cũng chẳng hiểu Thánh Ý của Ta, và chẳng 

hề nghe tiếng Ta vào bất cứ lúc nào! Và các ngươi sẽ tiếp tục không ngừng, để thèm muốn tất cả 

những thứ mà các ngươi nhìn thấy bằng đôi mắt của mình ?! Giật chúng ra và bị mù quáng của thế 

giới này; chỉ khi đó các ngươi mới thật sự thấy được! ... Ôi, thế hệ kiêu ngạo, Ta sẽ làm cho các ngươi 

khiêm nhường thế nào, để các ngươi có thể được cứu? 

 

Các Giáo Hội của loài người, các ngươi vẫn tiếp tục đóng đinh Con Chúa Đấng cứu độ, lặp đi lặp lại, 

bằng cách làm theo những sai khiến của lòng dạ độc ác của mình, để biện minh cho sự vi phạm của 



các ngươi dưới danh của Ân Sủng ?! Không phải vậy, những đứa con nhỏ, vì các ngươi sẽ ngã, và các 

ngươi sẽ bị bẻ gãy trong ngày giận dữ của Ta! Và chỉ có trái tim thật sự đổi mới sẽ trốn thoát! Vì họ có 

chứng ngôn của Đấng Mếs-si-ah và giữ các Điều Răn; quả thực, họ cố gắng đi theo con đường của Ta, 

tuân theo tất cả những gì Ta đã truyền lệnh cho họ, loại bỏ các mệnh lệnh của con người ...  

 

Này, người thấp hèn sẽ được cất đi, Ô, hỡi những đứa trẻ láo xược và cao ngạo nhất, những người tự 

gọi mình là kitô hữu, các ngươi sẽ bị bỏ lại trong sự hoang mang và nước mắt, cay đắng và đau đớn! 

Như Ta đã phán, thì nó sẽ được thực hiện. 

 

Kìa, Ta đã phủi bụi khỏi bàn chân của các Sứ Giả của Ta, Ta đã để những người đã được chọn của Ta 

riêng ra, và những ngôi nhà của các ngươi, Ta đã bỏ chúng nó hoang vu cho CÁC ngươi ... Vì vậy, hãy 

dũ bỏ sự kiêu ngạo và hạ mình xuống, từ bỏ tất cả những hư ảo, lòng tự cao tự đại và ăn năn, và bây 

giờ mang lại những công trình mới XỨNG đáng của việc ăn năn! 

 

Vì Ta nói cùng các ngươi sự thật, thì các ngươi chắc chắn đã bang bổ Danh Ta; ngay cả khi các ngươi 

nói và làm, các ngươi gây ô nhục Danh Đấng Thánh của Do Thái không ngừng nghỉ! ... Vì vậy, một lần 

nữa Ta phán với các ngươi, hãy đến với Ta một cách chân thành và trong sự thật, hồi phục lại đường 

đi, và đi ra khỏi các hội thánh của loài người.  

 

Các Giáo Hội của con người, ăn năn theo cách này mà các ngươi đã chọn, vì nó là tham nhũng nhất. 

Trở về với Ta, để Ta có thể tỏ Sự Thương Xót của Ta và đưa các ngươi về nơi của các ngươi, ngay cả 

nơi Ta đã chuẩn bị cho các ngươi từ nền tảng của thế giới. Đừng chờ đợi, những người thân yêu, 

nhưng hãy chạy nhanh và đón nhận thập giá của mình và theo Ta, như Ta là.., và không như các ngươi 

muốn Ta theo { các ngươi. Và các ngươi vẫn từ chối Lời này, từ chối chấp nhận Ta như Ta thật sự là...  

 

Vì vậy, Ta đã lấy đi khỏi các ngươi ngọn nến của Ta, vì các ngươi vẫn chưa sẵn sàng. Thật vậy, các 

ngươi từ chối không chịu vui mừng trong ánh sáng của ông ta, mặc dù nó là ánh sáng của Ta tỏa sáng 

qua ông ta; đó là tiếng nói của Ta, lời ấy nói đến ông, và thần trí của Ta, là Đấng làm cho ông ta viết ra. 

Tuy nhiên các ngươi sẽ không nghe, và cũng không nhảy mừng trong âm nhạc ngọt ngào mà ông đã 

đàn cho các ngươi  ... 

 

Kìa, Ta đã đặt những lời Ta trong miệng ông! Ta đã ban cho ông ta sự hiểu biết về điều ông ta không 

có! Tuy nhiên, các ngươi ném đá ông ta bằng những lời nói và tiếng huýt sáo nơi công cộng và trong bí 

mật, chế nhạo ông ta mà không có nguyên nhân! Các nhà thờ của con người, các ngươi đã quay lưng 

lại với Ta, chứ không phải quay mặt! ...   

 

Và mặc dù Ta đã cố gắng dạy dỗ các ngươi, phát khởi sớm và gửi đi các sứ giả của Ta, làm cho tiếng 

kèn này liên tục vang lên trước thời gian, các ngươi sẽ vẫn không nghe; thực sự các ngươi không chịu 

chú ý, các ngươi cũng sẽ không đón nhận sự sửa chữa ... 

 



Vì vậy, các ngươi bị loại bỏ cho đến khi thời gian được thay đổi; Người tôi tớ của Ta được nhổ đi, và 

được sai đến nước khác, đến cùng dân cư đặc biệt, những người đói khát sự công chính ... Và Ta sẽ 

lấp đầy họ, Đức Chúa phán vậy... 


