
ML/109 Cô Dâu này không phải là Cô Dâu của Ta ... Ta chưa bao giờ biết các ngươi 

 

Từ YahuShua HaMashiach, Đấng Được Gọi là Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa và Đấng Cứu Rỗi của chúng 

ta - ban cho ngày 7 tháng 6 năm 2010 - Lời Chúa phán với Timôthê và Jayse, cho Tất cả những Ai có 

tai để nghe thì hãy nghe 

 

Về người đã tuyên bố rằng họ nói nhân Danh Chúa, nói rằng ... "Nếu các giáo hội không ăn năn, Thần 

Khí của Ta sẽ sớm bị gỡ bỏ." 

 

Đức Chúa phán như vầy… Nó đã được lấy đi! ... Vì thế, người này đã nói một cách giả dối, nhân danh 

Thiên Chúa ... Vì Thần Khí Ta đã bị loại khỏi tâm trí của kẻ cao cả, và từ mọi nhà thờ đã bỏ Ta theo 

đường lối riêng của họ. 

 

Nầy, cơn giận Ta nổi lên vào Mặt Ta, vì cớ ghen tị của Ta, vì dân Ta đã xa lìa khỏi Ta! 

 

Vâng, họ đã bỏ Đức Vua của họ, và tất cả những gì Ta đã gửi cho họ ... 

 

Chà, họ đã vứt bỏ chúng, với sự kiêu căng vĩ đại và cay đắng, nói rằng ... "Chúng tôi là cô dâu thật sự. 

Chúng ta không cần sứ giả, các vị tiên tri đã chết! ... Hãy để chúng tôi một mình, để chúng tôi có thể 

trở về giấc ngủ của chúng tôi. Đức Chúa trì hoãn sự ngự đến của Ngài, và kiến thức của chúng ta cai trị 

trí huệ ... Hãy để chúng ta một mình! ' 

 

Vì vậy, cô dâu này không phải là cô dâu của Ta ... Cô ấy là một Harlot, vui chơi trong mọi thứ ô uế, một 

người phụ nữ xa lạ, đuổi theo truyền thống của con người! 

 

Các giáo hội của con người, Đức Chúa là ai ?! Hãy nói với Ta, nếu các ngươi biết ... Đức Chúa của các 

ngươi là ai? Nầy, Ta đã đến cùng các ngươi, nhưng các ngươi không nhận biết Ta. Ta đã đổ Thần Khí 

Ta, thậm chí trên mọi xác phàm, nhưng các ngươi không nhận lấy Ta. Ta đã nói chuyện với các ngươi 

nhiều lần, và nói, "Hãy ăn năn. Hãy xé tất cả những bức tường được xây dựng bằng tay con người, và 

trở lại với Ta ... Hãy bán hết tài sản của các ngươi, tìm kiếm người nghèo khó và thiếu thốn, và cho họ 

gấp đôi ", nhưng các ngươi đã từ chối không nghe Ta, và các ngươi cũng không chú ý đến nó. Những 

người yêu dấu, các ngươi thấy gì? ... Trái tim băng giá! Tự hào và kiêu ngạo!  

 

Vì vậy, Ta sẽ đến với các ngươi nhanh chóng ... Và lấy tất cả các con đom đóm của Ta từ các ngươi, và 

Ta sẽ lấy từ các ngươi các cái của các ngươi, những người mà các ngươi đã cho ăn thức ăn bị ựa ra, 

các giáo lý sai lầm và những chuyện dị giáo ... Theo Danh Ta! 

 

Này, Tất cả những người trong bầy của các ngươi, những người có trái tim chân thật, trong đó Ta 

không tìm thấy lời buộc tội, sẽ được nâng lên bất kể lỗi của họ. Họ chắc chắn sẽ đến từ trên bàn của 

Ta, trong nhà của Chúa, vì chỗ của họ đã được chuẩn bị ... Vì Ta tìm kiếm trái tim và tâm trí! Đức Chúa 



phán. Và thậm chí Ta sẽ mang chúng đi!  

 

Và các ngươi, những con người có uy quyền, đã trở nên vĩ đại trong mắt mình, các ngươi sẽ được để 

lại cho tòa nhà và tất cả quần áo ưa thích của các ngươi, tất cả của cải mà các ngươi đã tìm cách thờ 

phượng ... Vinh quang sai! 

 

Các nhà thờ của loài người, các ngươi chẳng gì có vẻ giống như Ta! ... Các ngươi cũng không thực sự 

biết Ta. Và những gì của tất cả những sự giàu có? Có thể chúng sẽ cứu các ngươi khỏi những ngày 

nóng bỏng của Ta không? ... Không, vì chúng đã trở thành cái còng, còng chân của các ngươi ... 

 

Các ngươi bị bỏ rơi và bị bỏ lại để sàng lọc, lột tất cả quần áo của các ngươi, và để lại cho thế giới mà 

các ngươi đã từng yêu mến hơn Ta ... Một thế giới sẽ ghét các ngươi, trong đó các ngươi sẽ phục vụ ... 

 

Đối với niềm tự hào đã làm mù mắt và kiêu ngạo đã ngăn chặn tai của các ngươi. Vì thế, Tay Ta sẽ 

cứng rắn trên các ngươi, và các ngươi sẽ bị hạ xuống, thậm chí còn nặng nề cho sự ngạo mạn của các 

ngươi, mà các ngươi đã làm trong Danh Ta, gieo giống giả trong vườn Ta. 

 

Vì không có phương tiện nào khác các ngươi sẽ nhận biết Ta như Ta thật sự là ... Không có phương 

tiện nào khác được dỡ bỏ ... Vì đó là người khiêm tốn, sám hối, sẽ nhìn thấy Đức Chúa Trời! 

 

Vì vậy, Đức Chúa Tể của Vinh Quang phán như vầy... Hãy ra khỏi chúng, hỡi dân của Ta! Và hãy hạ 

mình xuống trước Mặt Đức Chúa Trời của các ngươi ... Và Ta vẫn tiếp nhận các các ngươi. Đừng chờ 

đợi nữa ... Để cánh cửa đóng lại, và... Dù sao nó phải đóng lại, amen. 


