
V7/39 Đức Chúa phán với các Giáo Hội & tất cả các Tông Đồ,  

các Vị Tiên Tri và Giáo Sĩ, Tự bổ nhiệm của loài người 

 

Từ Chúa, Đức Chúa Trời và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, ban cho ngày 16 Tháng 7 Năm 2009 

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

 

Timôthê, ngươi đã hỏi, và Ta chắc chắn sẽ trả lời ngươi ... Về tất cả những tông đồ, các vị tiên tri, thầy 

giảng và giáo Sĩ tự bổ nhiệm, ngay cả những giáo l{ hư hỏng mà Ta ghét, được bán cho dân Ta vì lợi 

ích xấu xa của họ. Vì sai lỗi quá lớn của các giáo hội. 

 

Kìa, mỗi truyền thống của họ đã đến trước mặt Ta như một mùi hôi thối trong lỗ mũi của Ta, và mọi 

thứ giáo lý của họ đều giáng vào Tai Ta bằng một âm thanh khủng khiếp! Đức Chúa phán. Vì họ đã lấy 

những điều của Đức Chúa Trời ở trong tay, làm hư hại chúng, theo đuổi những mong muốn ích kỷ và 

tham lam của mình ... Những bài diễn thuyết đã được chuẩn bị, các bài giảng vô luật đạo, những 

chuyện dị giáo chống lại Thiên Chúa và đường lối của Người! 

 

Họ sử dụng các từ ngữ lừa đảo, nói dối và những điều thú vị, niềm hy vọng giả tạo được xây dựng dựa 

trên lời hứa về sự giàu có. Kìa, họ đã làm hư hỏng các giáo đoàn của họ bằng sự nuối tiếc, và vì sự 

tham lam của dân chúng thì dễ bị lung lay ... 

 

Ôi sự hư nát và niềm tự hào của con người, những người liên tục tìm kiếm vinh quang cho mình, do 

một kẻ ác làm người cầm móc trong miệng, và tự nói với mình rằng: Hãy nhìn xem tất cả những gì tôi 

đã làm; hãy xem tôi đã đến để nói chuyện với Đấng Tối Cao, xem tôi đã trở nên giống như Ngài, "như 

họ yêu cầu mười phần trăm thu nhập của dân chúng ... Và như vậy Con đường của sự thật bị nói xấu 

bởi tất cả những người theo họ và ủng hộ sự giả dối của họ! 

 

Vì thế, như vậy Chúa phán ... Tất cả những tiên tri tự chọn sẽ bị giết chết! Sự huỷ diệt của các ngươi 

đến nhanh chóng, một trọng lượng mà các ngươi đã mang trên đầu của chính mình! Vì Ta đang đến 

nhanh chóng trong sự phán xét của Ta, Ta đang xuống để thưởng phạt và đòi nợ, trói các ngươi trần 

truồng và chôn các ngươi dưới sức nặng của mọi của cải các ngươi tích lũy. Ta sẽ đánh hạ các ngươi 

xuống, và các ngươi sẽ sụp đổ trong một đống, ngay cả khi mà các ngươi đã xây dựng với tiền của Ta, 

sụp đổ trước mắt các ngươi! ... 

 

Có phải một người sẽ trở thành một tiên tri bằng { nghĩ của con người sao ?! Giọng Nói của Đấng 

Toàn Năng có thể thu lợi được không ?! Các ân tứ của Thánh Linh của Ta có thể đạt được nhờ sức 

mạnh của con người không ?! 

 

TA CÓ PHẢI LỆ THUỘC VÀO THẾ GIỚI CỦA LOÀI NGƯỜI NGAY BÂY GIỜ KHÔNG?! Đức Chúa phán với 

các tiên tri của loài người như vậy ... 

 



CÁC NHƯƠI ĐÃ NÓI TIÊN TRI GIẢ DỐI, GIẢ DỐI TRONG DANH CỦA TA! 

 

Các ngươi nói những gì được sinh ra từ sự lừa dối của chính trái tim của các ngươi ... Một nỗ lực rất 

dại dột, một điều vô ích. Vì các ngươi đã nhận lấy những việc của Đức Chúa Trời và bóp méo chúng vì 

lợi ích riêng của mình! Các ngươi có cố gắng để ăn cắp từ vinh quang của Ta, và sau đó diễu hành xung 

quanh, như thể các ngươi đã được gửi đến bởi Thiên Chúa không?! 

 

TA ĐÃ KHÔNG SAI CÁC NGƯƠI! ... 

 

Ngậm miệng lại và giữ yên lặng! Đừng mở miệng của các ngươi, và không nói nữa trong Danh của Ta! 

... Vã vào mặt, và ăn năn, và Ta vẫn có thể có lòng thương xót đối với các ngươi ... Vì Ta nói với các 

ngươi, sự phán xét của Ta không phải là không căn cứ, và sự hủy diệt của các ngươi sẽ không ngủ 

quên ... Đức Chúa Trời phán. 

 

Vì Ta đã nhìn thấy khuôn mặt của các ngươi, vâng Ta đã nhìn vào khuôn mặt của các ngươi, và Ta đã 

nhìn thấy quần áo tốt và tất cả các đồ trang sức sang trọng của các ngươi, tất cả những đồ trang trí 

đắt tiền mà các ngươi tô điểm cho mình. Ta biết tất cả những ảo tưởng của các ngươi về sự hùng vĩ, 

và cách các ngươi dẫn dắt dân của Ta bằng những sự phân chia giả dối, đưa ra từ trái tim tồi tệ của 

con người ... Và những người trong nhà thờ thích nó như thế nào. 

 

Các nhà thờ của con người, các ngươi tin tưởng vào những lời lừa dối không hiệu quả, Đức Chúa 

phán! ... Tất cả các bức chân dung của các ngươi sẽ bị vỡ và rỉ sét! Các toà nhà của các nhà thờ của các 

ngươi sẽ bị ném xuống và cuốn trôi đi! Ngay cả quần áo của các ngươi cũng sẽ được lấy đi ... Và tất cả 

các ngươi sẽ bị trần truồng và tan hoang trong ngày của sự tức giận của Đức Chúa! 

 

Hỡi những người tự xưng mình bằng Danh riêng của Ta, Danh mà Ta đã đặt cho Con Ta... Không một 

vị tiên tri nào của Ðức Chúa Trời được lãnh lương cho mục vụ của Ngài; Ngài cũng không chấp nhận 

một món quà hay lợi nhuận từ Lời của Ta. Cũng không cho phép ngợi khen hay vinh quang của bất kz 

loại nào, được cung cấp trong tài khoản của mình, để đứng; đúng hơn là ông ta sẽ khiển trách họ 

mạnh mẽ. Ta là Đức Chúa Trời ... Vì Người đã tự do tiếp nhận, thì Người cũng sẽ tự do ban tặng. 

 

Vâng, ngay cả các giáo sư, mục sư, giảng viên, người thừa hành và linh mục, những người nhận được 

tiền thuế thập phân, lời chào đón và lời khen ngợi của giáo dân, sẽ phải chịu trách nhiệm; đó là điều 

các ngươi cần trong ngày đó ... Các ngươi có lợi cho những gì Ta đã đề nghị như một món quà không? 

Các ngươi sẽ nâng mình lên bởi sự vinh hiển giả dối, và lợi dụng quyền lực của Lời Ta, vì lợi ích xấu 

không? 

 

Vâng, thật sự có lợi nhuận trong nó, theo sự giàu có của ân sủng và sự cứu rỗi đầy dẫy trong sự yêu 

thương, ban cho một sự giàu có vĩnh cửu, là sự sống trong sự hiện diện của Ta và niềm vui của Ta mãi 

mãi, cho tất cả những ai tiếp nhận Lời của Ta và cũng bước vào nó. Tuy nhiên, những người sử dụng 

Lời của Ta, để kiếm lợi nhuận bằng tiền, sẽ bị ném ra ngoài và sẽ ở trong thung lũng, đi qua bóng tối 



dày đặc cho đến khi cái chết đến để đòi họ. Ta là CHÚA. 

 

Vì vậy, chỉ có những người thực sự được sai đi, và được chỉ định bởi Ta, sẽ được ban cho. Vì những 

người nầy chờ đợi Thiên Chúa và đi đến bất cứ nơi nào Ta sai họ đi, không lấy gì hết; và chính Thiên 

Chúa sẽ đi trước họ, đi bên cạnh họ và ở trong họ, và luôn luôn là quân hậu của họ ... Người chăn cừu 

của họ, sự sung mãn của họ.. 

 

Vì vậy, Đức Chúa phán với dân của Ngài, những người không phải là dân của Ngài ... Các ngươi là của 

riêng các ngươi! Vì các ngươi đã cố gắng tạo lại Hình Ảnh của Ta theo hình ảnh của chính các ngươi, 

ngay cả trong hình ảnh của thế giới! ... Mạo phạm Hình Ảnh Ta! Vì không có vị tiên tri nào của Đức 

Chúa Trời bỏ qua Lời của Ta, thay vì nó bao gồm cả Cựu Ước và Tân Ước, và cũng không có ai quên 

các điều răn của Ta. 

 

Vì các tiên tri của Ta vâng phục Tiếng Nói của Ta và giữ trách nhiệm của Ta ... Họ giữ các điều răn của 

Ta và các luật lệ của Ta, và nhớ những ngày thánh của Ta. Ngay cả để tôn vinh chúng bằng lời nói và 

bằng hành động, hổ trợ chúng một niềm vui, thậm chí là lời chứng thuần túy bởi sự vâng phục trong 

tình yêu ... 

 

Hình Ảnh của Ta, Chúa Con, thể hiện trong họ và qua họ, vì Ngài là sự phản chiếu hoàn hảo của Thiên 

Chúa Cha ... Và những ai thật sự biết Ngài, thì yêu mến Ngài và bước theo những đường lối của Ngài. 

Vì vậy, hãy tuyên bố kể từ ngày hôm nay dân chúng sẽ nghe và tin rằng họ sẽ nghe hay không, vì nó sẽ 

xảy ra và xảy ra như Ta đã phán, như Ta tuyên bố bây giờ: Không ai có thẩm quyền, dù là một Tông Đồ 

tự trị, tiên tri, thầy giáo, mục sư, thầy giảng, hay linh mục, như họ được gọi là những người đàn ông, 

những người cũng bỏ qua Đạo luật luân lý của Ta, nhân Danh Con của Ta để làm cho Ngài là tác giả 

của tội lỗi, nhờ đó họ sống vui vẻ trong sự vô luật pháp, hy vọng sẽ trốn thoát Ngày của Đức Chúa. 

 

Vì các Thánh của Đấng Tối Cao là những người giữ các điều răn của Ta và giữ các ngày Sa-bát của Ta, 

và mang Đấng Kitô bên trong họ ... Cho đến lời tuyên xưng thuần túy trong Danh Ngài, trong tình yêu. 

 

Một lần nữa, Ta nói với các ngươi, không một nhà lãnh đạo trong số những nhà thờ của loài người bỏ 

ngày sa-bbát, ngay cả ngày thứ bảy, mà chính Ta đã thánh hoá ngay từ ban đầu, sẽ trốn khỏi Ngày của 

Đức Chúa; Sự sàng lọc sẽ là sự đồng hành của họ. Và không có nhà lãnh đạo nào trong số các nhà thờ, 

những người ôm lấy tất cả những ngày lễ của loài người mà Ta ghét, sẽ bằng mọi cách thoát khỏi cơn 

thịnh nộ của Đức Chúa ... Hãy nhớ Ngày Thánh của Ta, vì trong đó họ sẽ bắt đầu biết được tâm trí của 

Đức Chúa Trời và vinh quang của sự cứu rỗi của Ngài trong Đấng Kitô. 

 

Và không một nhà lãnh đạo nào trong các nhà thờ của con người, những người giảng dạy học thuyết 

của địa ngục và sự tra tấn vĩnh cửu, sẽ được qui tụ bằng bất cứ cách nào; kẻ nào nắm lấy sự dạy dỗ 

nầy sẽ không trốn thoát, vì Ta không biết họ, và Ta cũng không ở trong họ. Và cũng không một ai nói 

chống đối Lời này hay là các tiên tri của Ta, để ném đá họ bằng lời nói và bằng hành động, để vu 

khống họ, phỉ nhổ trên họ, đánh vào họ, và đưa ra một lời buộc tội cho họ, cho dù công khai hay trong 

bí mật, bằng bất cứ cách nào, có thể trốn thoát Ngày của Đức Chúa, ngoại trừ cái chết hoặc tử vì đạo! 



... 

 

Cái chết đối với những người từ chối hối cải và không ngừng giơ nắm tay của mình vào Thiên Chúa và 

những người được Ngài chọn; và tử đạo cho những người ăn năn sau thời gian, với tấm lòng chân 

thành và nài xin về tất cả những gì họ đã làm đối với Thiên Chúa và các vị tiên tri của Ngài. 

 

Vì Ta nói cùng các ngươi sự thật, cho dù tuổi tác hay giới tính cũng sẽ chẳng giải cứu được họ, vì Thiên 

Chúa, Ðức Chúa Trời của các ngươi chẳng thiên vị ai; Ta biết trái tim của các ngươi. Vì Ta là như vậy, 

Đức Chúa phán, Ta sẽ trở nên như vậy; và như Ta đã làm, Ta sẽ thực hiện nó một lần nữa, ngay cả 

trong thế hệ hiện đại và kz quặc này.  

 

Con cái của Ta, trừ khi các ngươi kêu cầu Danh Thánh Chúa Con, trong sự ăn năn thật sự, với sự hối 

tiếc chân thành trong trái tim của các ngươi ... Một chiếc tàu bị vỡ trên đỉnh cùng một Tảng Đá này, 

được gọi là Thầy tham khảo kz diệu, Thiên Chúa Toàn Năng và Cha Hằng Hữu, Thiên Chúa ở cùng 

chúng ta ... không có nghĩa là trốn thoát. 

 

Hãy ăn năn và chạy đến với Đấng Cứu Rỗi của các ngươi! Hãy chạy trốn khỏi tất cả những nhà thờ của 

loài người và tất cả các tông đồ, các vị tiên tri, và các thầy cô tự bổ nhiệm của họ! Chạy đến YahuShua, 

Đấng mà các ngươi gọi là Đức Kitô và Chúa Giêsu! Chỉ có một mình Ngài, là niềm hy vọng và là tấm 

khiên thuẩn của các ngươi ... Cuộc giải cứu duy nhất của các ngươi. 

 

Bởi vì chỉ một mình Ngài sẽ đến trong Vinh Quang, vĩnh viễn trong niềm vui của Đức Chúa Cha! ... Vì 

sự kính sợ Thiên Chúa mới thực sự là sự khởi đầu của sự khôn ngoan, và sự nhận biết nhận được 

trong Đấng Thánh là sự hiểu biết ... 

 

Vậy, hãy ở trong Ngài, và các ngươi cũng có Ta! Tuy nhiên, nếu các ngươi sống trong thế gian, và cũng 

sẽ được hưởng phần thưởng của thế giới ... SỰ PHÁN XÉT VÀ TRỪNG PHẠT ... NGÀY CỦA ĐỨC CHÚA! 

Vì Ta sẽ được Vinh Hiển. Đức Gia-vê Thiên Chúa, Đấng Vạn Quân phán vậy, và Danh Ta sẽ âm vang 

trên khắp đất! 


