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Lời Từ Chúa, Thiên Chúa và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta - Lời Chúa nói với Timôthê ngày 11/12/2006 

Đối với tất cả những ai xưngmình là Kitô giáo, và cho tất cả những ai có tai để nghe 

 

Thiên Chúa của các ngươi phán như vầy: Đức Chúa Trời của Do Thái ... 

Cơn giận của Ta nổi lên chống lại các ngươi, các hội thánh của loài người! Vì các ngươi chưa nghe 

tiếng Ta, và đối với những lời của Ta các ngươi đã không lắng nghe; Các ngươi không để { đến những 

lời của Ta đã ban qua các tiên tri trong quá khứ, cũng như các tiên tri thời nay. Vậy sau đó Tasẽ 

thưởng cho các ngươi vì sự bất tuân của các ngươi, đơn giản bởi vì các ngươi được gọi là kitô hữu 

không?  

 

Hỡi con cái Ta, Ta đã sai nhiều người đến trong Danh Ta, đặt Lời Ta trong miệng họ; Và này, Ta đang 

gửi 144.000. Tuy nhiên, các ngươi đang chế giễu và chối bỏ họ, phải,các ngươi bắt bớ họ vì những lời 

của họ ...  

 

Vì thế, thế hệ không tuân lệnh, tự gọi mình là kitô hữu, các ngươi được ban cho tinh tế và sẽ băng qua 

ngọn lửa, ngay cả những vụ hỏa hoạn của Tuần cuối cùng; Các ngươi sẽ không được thu thập! Sẽ có 

sự khóc lóc và nghiến răng to lớn. 

 

Và sẽ xảy ra như vậy... Những người đầu tiên sẽ là người cuối cùng, và những người được coi là người 

cuối cùng sẽ là người đầu tiên. Vì người nào nghĩ mình là công bình, sẽ bị bỏ lại. Vì không có người 

công chính, không một ai, không phải một người hay là một nhà thờ; Tất cả đều là hư không và tự 

hào, sự phiền muộn của tinh thần. 

 

Vì Ta đã nói với các ngươi rằng Tađòi hỏicác ngươi từ khiêm tốn, bỏ qua hoàn toàn ý muốn của mình, 

bước đi trong đức tin, trọn vẹn trong giáo lý của Đấng Mêssia.  

 

Tuy nhiên, tất cả những người trong nhà thờ đều tuân theo học thuyết của chính mình, luôn đi theo 

tôn giáo, chứ không phải trong đức tin. Vì không một ai trong các ngươi làm theo lẽ thật! ... Ta bảo 

các ngươi, mọi tôn giáo sẽ thất bại! Không ai có thể tồn tại!  

 

Vì sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời không nơi nào tìm thấy trong các tôn giáo của loài người; Cũng không 

ai tìm thấy Ta trong bất cứ giáo phái nào! Vì vậy tất cả những nỗ lực của các ngươi để giữ vững sự tự 

trị của các ngươi là vô ích! Vì trong mỗi ngày, mỗi học thuyết cay đắng và lầm lạc của loài người sẽ bị 

đốt cháy! 

 

Con cái của Ta, Hội thánh của Đấng Cứu Thế ngự trong Ngài, Ngài ở trong lòng loài người. Đây là nơi 

mà Con Ta đã xây dựng lại ngôi đền đã bị phá hủy. Tuy nhiên, các ngươi tìm kiếm bên ngoài trên thế 

giới để hoàn thành, pha trộn những thứ của thế giới với những điều của Thiên Chúa, gây ô nhiễm sự 

thờ phượng thanh sạch với những điều gớm ghiếc của tà giáo và các dân ngoại; Hoàn toàn mạo phạm 



(thánh vật), báng bổ Thiên Tính của Ta và vinh quang của Ta, như các ngươi tiếp tục tách ra Lời của Ta 

trong một nỗ lực để duy trì theo cách của riêng các ngươi. 

 

Vì vậy, được tách biệt! Đức Chúa, Chúa Thánh Thể, Đấng Cứu Chuộc của các ngươi Phán vậy. Hãy 

thoát ra khỏi chúng nó, và theo Ta! Các tôi tớ của Ta, không mang theo gì cho các con, vì Ta không ở 

trong nhà thờ nào được làm bằng tay loài người.  

 

Tại sao các ngươi không hiểu Bài Giáo Huấn của Ta? Vì ta nói cùng các ngươi sự thật: Ai yêu bất cứ 

người nào, hay thứ gì khác trong thế gian nầy hơn ta, thì chẳng xứng đáng với Ta; Và trở thành một 

người bạn của thế giới này, và là thù hận với Thiên Chúa, như đã được viết ra ... Ngừng Ngăn chặn 

Thần Khí! Ngăn chặn Thánh Thần!  

 

Các ngươi không biết rằng ... để cử hành và thờ phượng Ta, theo bất kz cách nào trái với Kinh Thánh, 

là một điều báng bổ Danh Ta,và để pha trộn bất cứ thứ gì Ta đã ban chocác ngươi, với những thứ của 

Satan, là một điều gớm ghiếc ? Con cái của Ta, hãy đi ra khỏi cô ấy! Cô gái điếm đã lừa dối các ngươi! 

Và các ngươi sẵn sàng phạm tội ngoại tình với nàng, vui sướng trong tất cả những điều dâm ô của 

nàng ...  

 

Vì vậy, các ngươisẽ được đưa ra xét xử, bị sàng lọc trong Ngày của Đức Chúa! Vì Ta sẽ sửa phạt và kỷ 

luật ngươi! Kìa, với sự khiển trách mạnh mẽ và một Cánh Tay mở rộng, Ta sẽ hạ thấp các ngươi, và xé 

xuống những bức tường gạch bốc hơi của sự ghê tởm! 

 

Các ngươi đã lãng quênTa! Các ngươi đã tham gia với nhau; Một hình ảnh giả dối, ghê tởm, một chúa 

giêsu khác! Và các ngươi bước đi theo cách của cô gái điếmharlot! ... Vì vậy Ta phải đưa Tay Ta ra 

chống lại các ngươi, để các ngươi có thể phải khiêm tốn, để các ngươi có thể bị bị vỡ vụn trên tảng đá, 

bởi vì không có cách nào khác để các ngươi bước vào sự nghỉ ngơi của Ta. Những đứa con thân yêu, 

nếu Ta không để các ngươi bị sàng lọc,các ngươi chắc chắn sẽ không bao giờ được nhập vào. 

 

Vì các ngươi là những kẻ rất cứng cỏi, những kẻcứng đầu, một thế hệ nổi loạn nhất của mọi thời đại. 

Vì như đã được viết, các ngươi gần Ta, các ngươi tôn vinh Ta bằng miệngvà đôi môi của mình, nhưng 

lòng các ngươi ở xa Ta ... Những kẻ giả hình! Các ngươi phục vụ ai ? Thế giới này, và tất cả những kẻ 

ngoại tình chống lại Thiên Chúa?  

 

Hoặc Đức Chúa Trời, trong Thần Khí và trong Chân lý, tách khỏi thế giới này? Vì như đã được viết: 

Ngày đó đang đến, và đã có ở đây, khi Chúa Cha sẽ nhận sự thờ kínhmà Ngài thực sự mong muốn. Chỉ 

nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, mà người ta thờ phượng Thượng Đế đúng cách là như vậy. Vì 

vậy, mùa thu hoạch đầu tiên sẽ thực sự thấp kém củasự thấp kém; Và lần thứ hai sẽ dồi dào, của sự 

sàng lọc và sám hối. 

 

Vì vậy, hãy ăn năn và tự hạ mình xuống, hầu các ngươi thoát khỏi những điều đó mà chúng phải xảy 

ra! Hãy ăn năn, Ta nói! Hãy ăn năn, trong tinh thần và trong sự thật, và bây giờ hãy václấy cây thập tự 

của các ngươi và theo Ta! Tuy nhiên, nếu các ngươi ăn năn, và sau đó trở lại với những điều mà các 



ngươi đã ăn năn, mà không cố gắng thay đổi, liệu sự ăn năncủa các ngươi đã trở thành chưa ăn năn 

không?  

 

Các con cáicủa Ta, nếu các con đến trước mặt Ta để ăn năn tội lỗi của mình, trong đó các con không 

giữ Đạo luật của Ta, và sau đó tiếp tục vi phạm luật pháp của Ta, các con đã phạm một điều xấu xa 

hơn không? Vì các con đã làm cho Ta là tác giả của tội lỗi, và nói rằng: "Chúng tôi ở trong Đấng Cứu 

Thế. Chúng tôi được tự do khỏi Lề Luật "..đó là sự xúc phạm! 

 

Các con nhỏ, hãy nghe Ta ... các con được tự do khỏi sự nguyền rủa của luật pháp, vì các con thực sự 

được cứu bởi ân sủng, và bây giờ sống bởi vì Ta. Này, bởi Thần Khí của Ta, các con sẽ giữ Luật pháp. 

Và mặc dù các con đã thoát khỏi sự nguyền rủa của Luật Pháp, đó là cái chết, các con không có nghĩa 

là tự do vi phạmlề luật.  

 

Ta đã không nói, " các con được tha; Bây giờ hãy đi và đừng phạm tội nữa "? Vì vậy, nếu các con tiếp 

tục vi phạm, và không muốn thay đổi đường lối của mình, các con vẫn ở trong sự không tha thứ, đã 

nói dối về Chúa Cha trong Danh của Ta. Các conkhông được tái sinh trong Thần Khí một lần nữa, đối 

với tất cả những ai thực sự hối cải nhận được thần khí của Ta, và cũng cố gắng đi theo con đường của 

Ta, điều này là sự ăn năn thật sự. 

 

Ta đã bước đi,hoàn toàn vâng lời Chúa Cha, Ta đã giữ Các Giới Răn, mỗi người, và qua tấm gương của 

Ta, chúng đã hoàn thành. Vì vậy, Ta hỏi các con, nếu một người từ bỏ Lề Luật, làm thế nào sau đó anh 

ta sẽ hoàn thành nó? Và nếu người ta quên ngày Sabbát, làm thế nào nó sẽ được nhớ đến, để giữ cho 

nó thánh thiện? Hay là các con đã quên những lời của Ta, khi Ta nói, "Đừng nghĩ Ta đến để hủy bỏ lề 

luật hay các tiên tri; Ta đã không đến để tiêu diệt, nhưng để hoàn thành"?  

 

Ta không nói rằng các con sẽ bước đi hoàn hảo, vì Ta biết các con chỉ là xác thịt. Thay vào đó, các con 

sẽ thành tâm phấn đấu bước đi thẳng thắn, hoàn thành đức tin của mình, bằng sự vâng phục, đã nhận 

được món quà tự do, ngay cả trái tim mới này mà Ta đã trao ban cho các con ...  

 

Và các con sẽ bị phán xét, bởi vì Ta tìm kiếm trái tim và tâm trí, Và Ta biết nếu các con đã được hoàn 

toàn chuyển đổi trong trái tim của mình, thậm chí đến phần sâu thẳm bên trong của các con - những 

người tìm cách làm hài lòng Ta bằng tất cả các hành động của họ, là những người thực sự yêu mến Ta. 

 

Con cái của Ta, Ta sẽ nói rõ ràng để các con có thể được cứu rỗi. Hãy yêu thương nhau, nuôi nấng 

người nghèo trong tinh thần và trong thân xác, cho kẻ khátuống và cho kẻ rách rướimặc; Hãy giúp đỡ 

người lạ đang khi cần, thăm những người góa bụa trong cơn hoạn nạn của họ, nâng đỡ kẻ mồ côi, và 

nói chuyện với những người đang ở trong tù. Giúp người đau yếu ...  

 

Không tuân giữ tất cả những ngày nghỉ lễ của con người lập ra, mà Ta ghét, giữ lấy những Ngày Thánh 

và đạt được sự khôn ngoan, và nhớ giữ ngày Sabbát, vâng, ngày thứ bảy, và giữ nó thánh thiện ... Hãy 

tuân theo mọi điều răn của Đức Chúa Trời, vì chúng là thánh, chính đáng và tốt lành... Hỡi các con yêu 

dấu, bởi chính Thần Khí Ta, các con sẽ giữ họ, vì vậy mà tỏ ra rằng các con đã nhận được sự thật.  



 

Và lắng nghe những người Ta gửi đến. Các con sẽ biết họbởi hoa trái và bằng thanh gươm của họ. Vì 

họ đến để không làm hòa bình nhưng chiến tranh trong các thành viên của Ta, một sự chia rẽ to lớn, 

sự lột vỏ của lúa mì cho vụ mùa ... Con cái của Ta, các con phát triển quá gần với cỏ dại! Rễ của các 

con bị vướng vào!  

 

Hãy tự nhổ mình lên và được trồng trên mặt đất tốt, nơi những cơn mưa cuối cùng tràn ngập và tất cả 

mùa màng được thu hoạch! Hỡi các con yêu dấu, hãy bước đi cùng Ta, như Ta, và không như { các 

con muốn Ta, và các con sẽ được tự do. Chỉ có những kẻ ở trong Ta mới được nghỉ ngơi thôi, và chỉ có 

những kẻ mà Ta nhìn thấy của chính Ta, sẽ được gom lại với Thiên Đàng. 

 

Con cáicủa Ta, Ta không thay đổi; Lời của Ta vĩnh viễn mãi mãi ... Ta là Chúa ... Và Ta sẽ thương xót 

người mà Ta sẽ thương xót; Và Ta sẽ trừng phạt ai mà Ta sẽ trừng phạt ... Tuy nhiên, hãy kêu cầu 

Danh Ta, trong những giờ cuối cùng của bóng tối, và các con sẽ được giải phóng ... Này các con sẽ thấy 

các thiên sứ của Thiên Đàng lên và xuống trên Con Người ... Đức Chúa phán như vậy. 


