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Ngày 20 tháng 7 năm 2009 - Từ Chúa, Đức Chúa Trời và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta 
Lời Chúa phán với Timôthê trong một giao hảo trực tuyến, và cho tất cả những ai có tai để nghe 
 
Đức Chúa phán như vầy… Cuối cùng Thánh Ý của Ta được trọn vẹn, và kẻ ác trở thành tro bụi dưới 
chân các ngươi, quả thật, khi mọi việc đều kết thúc, Satan sẽ không còn nữa. Hay các ngươi cũng thấy 
mắt bị vết bẩn và nhìn thấy lờ mờ, như những người trong nhà thờ của loài người? Vì tấm màn vẫn 
còn, và được giữ chặt trên đầu; Kìa, những lời dối trá của họ không dừng lại! Vì các nhà thờ của loài 
người luôn luôn là chứng nhân của Ta; họ nghĩ Ta hoàn toàn giống họ! Như vậy, Ta sẽ khiển trách họ, 
và liệt kê tất cả các tội lỗi chống lại họ! 
 
Vì vậy, các con trai và con gái của Ta, hãy suy nghĩ và cầu nguyện ... Hãy tìm kiếm gương mặt của Ta 
với một ước muốn mãnh liệt để nhận biết Ta như Ta thật sự là, để các ngươi có thể tôn thờ Ta trong 
tinh thần và trong sự thật. 
 
Bây giờ hãy nghe những lời của Ta và đạt được sự khôn ngoan, vì Đức Chúa nói ... Nếu trong Lời của 
Ta, như đã được những người được tuyển chọn của Ta lúc ban đầu, không có dấu vết của giáo lý về 
địa ngục và sự đau khổ vĩnh cửu, như thường được nói đến trong số những nhà thờ của loài người, 
thì bây giờ nó đã đến trong Giao Ước mới trong Kinh Thánh như thế nào? Một lần nữa, Ta nói với các 
ngươi, hãy suy ngẫm và cầu nguyện, và tìm kiếm gương Mặt của Ta, bởi một mình Người là hình ảnh 
của Thiên Chúa vô hình; chỉ qua Chúa Con mà bản tính thật của Đức Chúa Cha sẽ được tỏ ra. 
 
Con cái Ta, hãy khôn ngoan và cảnh giác; đừng bị lừa dối. Vì Ta nói cùng các ngươi sự thật, ngay từ 
đầu Satan là kẻ lừa dối và giết người; hắn chưa bao giờ ở bên cạnh sự thật. Ngay từ đầu hắn đã bắt 
bớ dân của Ta, và nói rằng: " Các ngươi chắc chắn sẽ không chết." Cho đến ngày nay, lời nói dối được 
nói đến và chấp nhận rộng rãi, thậm chí được bảo vệ dữ dội bởi các nhà thờ của con người vì niềm 
kiêu hãnh. Vì họ tôn trọng sự dối trá, và dạy rằng dù cho người ta tin và chấp nhận Người Con, hoặc là 
người đã từ bỏ và chối bỏ sự sống, tất cả đều có sự sống đời đời trên thiên đàng hoặc trong địa ngục 
... Đừng tin họ! 
 
Nhìn với đôi mắt to hơn, vì Ta không thay đổi! Ta không ban sự sống đời đời cho kẻ ác trong bất cứ 
hình thức nào, chúng cũng chẳng thấy sự sống đời đời! Sự tồn tại của họ sẽ bị lấy đi khỏi họ; họ chắc 
chắn sẽ bị loại ra! Không có sự sống trong sự chết, cũng không có sự đau khổ trong lớp bọc của Ta, 
cũng không có ý nghĩ của Ta! 
 
Hỡi những  người yêu dấu, các nhà thờ của loài người ăn nói ngu xuẩn, và các nhà lãnh đạo của họ 
dạy các giáo lý về ma quỷ ... Vì vậy, hãy dũ bỏ và đến với Ta trần truồng! Hãy ra khỏi trong số họ, và 
thoát khỏi tất cả những giáo lý sai lầm và những niềm tin sai lạc này! ... 
 
Vì nó được viết ra... Không được đồng hợp với thế giới này, nhưng biến đổi bởi sự đổi mới tâm trí 
của các ngươi, trong những người yêu dấu, để các ngươi có thể chứng minh điều tốt lành và được 
chấp nhận trước mặt Đức Chúa Trời, theo Thánh ý của Ngài, mà đó là hoàn hảo ... Ta là Thiên Chúa. 


