
ML/15 Đức Chúa phán ... Chỉ có những phụ nữ đang để Tang mới còn ở lại 

 

Từ Chúa, Đức Chúa Trời và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, ban cho ngày 19 tháng 10 năm 2010 (dịch 

xong) - Lời của Đức Chúa đã phán với Timôthê trong thời gian học Kinh Thánh trực tuyến, cho đàn 

chiên nhỏ của Chúa và cho tất cả những ai có tai để nghe 

 

Đức Chúa phán như vầy... Đừng vui mừng khi một nhà thờ của loài người sụp đổ, vì chúng đã sụp đổ 

rồi, ngay cả tất cả chúng. Kìa, chúng sẽ tìm cách xây dựng lại, nhưng Ta chắc chắn sẽ ném chúng 

xuống, vì lòng chúng vẫn cứng và ham muốn của chúng thì bất chính. Vì vậy chỉ có sự phá hủy hoàn 

toàn sẽ mang lại sự thay đổi, chỉ có sự hủy diệt hoàn toàn sẽ mở mắt cho những người bị giam giữ, 

giải thoát họ khi bốn bức tường của họ sụp đổ trước mắt họ ... Tuy nhiên đây mới chỉ là sự khởi đầu. 

 

Vì thế, hãy cầu nguyện cho anh chị em của các ngươi trong các hội thánh của loài người, vì dây xích 

của họ vẫn còn nguyên vẹn, và chỉ có rất ít người ra đi tìm cách thả lỏng chúng. Một lần nữa Ta nói, 

đừng vui mừng vì bất hạnh của một người khác, hoặc các ngươi đã quên nước mắt của Ta? Vì sự tàn 

phá đang đến cho họ là lớn hơn nhiều so với điều này ... Ngay cả thiên tai và sự hủy diệt lớn, dưới Bàn 

Tay của Đấng Toàn Năng! 

 

Cho đến nay họ đã mang lại sự tàn phá của chính mình, vì vinh quang nhân tạo là một loại hoa nở 

nhanh chóng ... Vì họ luôn tìm cách để giữ lại sự giàu có từ sự tham nhũng của mình, để che giấu sự 

xấu hổ của mình ... Một vinh quang giả tạo! 

 

Và nầy, điều mà chúng bị sụp đổ thì tệ hơn điều mà thế gian nhận biết, vì chúng nó đã nâng lên những 

đỉnh cao mới! Chúng đã xây dựng những ngôi nhà vĩ đại và xa hoa, đặt mỗi vị trí của tôn giáo trên cát, 

truyền thống, và các giáo lý của con người, quên mất sự hủy diệt lớn đang đến nhanh chóng trên đầu 

chúng! ... Ôi, từ những gì một chiều cao vĩ đại chúng đã sụp đổ! Ngay cả những ngọn đồi của chúng 

cao chọc Trời! 

 

Kìa, từ nơi cao ngất, từ những độ cao đến chóng mặt, chúng đã ngã. Vì Ta đã ban cho chúng Nước 

Trời, nhưng chúng lại đưa cái lưng hướng về phía Ta, chứ không phải cái Mặt. Chúng nắm lấy đường 

lối của mình, và yêu mến những việc của con người hơn là những điều của Đức Chúa Trời; chúng đã 

đánh mất cách của mình và rút bàn tay lại ... Này, chúng đã từ chối Ta! ... 

 

Trở lại với thần tượng của chúng, mà bây giờ thần tượng đã trở thành những chủ nhân của chúng, 

mặc dù chúng tự nhủ với mình rằng, "Tôi không trả lời ai; Tôi tự do và không cần gì. Đây là nhà của tôi; 

Tôi đã lập gia đình. Tôi sẽ theo các truyền thống của tổ phụ tôi, và sẽ không ai lôi kéo tôi ra được. Tôi 

là một cô dâu đang chờ đợi, và tôi sẽ không bao giờ là góa bụa. " 

 

 

 



Khốn cho những kẻ ngoại tình này! Khốn cho tất cả những phụ nữ ăn mặc trang phục đẹp xa lạ này ... 

Ta KHÔNG BIẾT CHÚNG! ... Cho đến ngày nay, chúng vẫn còn là những người lạ mặt đối với Ta! Đức 

Chúa phán. 

 

Các con cái của Ta, các con không thấy sao? Chúng ghét Ta! Và bằng mọi việc chúng làm chúng đóng 

đinh Ta trên thập tự giá! Vì chúng thờ lạy một thần khác; và trong nhà thờ chúng dạy người ta một 

Chúa Giêsu khác, một người mà chúng đã tạo ra ... Không phải là của thân thể Ta! Hãy xem kìa! Nó 

trông không có gì giống Ta! 

 

Bao nhiêu nước mắt đau khổ nữa Ta phải chịu đựng, khi chúng đóng đinh nhiều lần vào Bàn Tay và 

đôi Chân của Ta, đóng đinh Ta hết lần này đến lần khác, xuyên qua cạnh Sườn, Ta mà không ngừng 

làm tan nát Thánh Tâm Ta?! 

 

Các con, con cái yêu dấu của Ta trong các nhà thờ đã xa rời Ta! Vì họ đã chơi trò của con điếm Harlot 

và bám vào ngực của người khác ... Những giọt nước mắt! Đau khổ khủng khiếp tràn ngập Thánh Tâm 

Ta! Những vết sẹo mà Ta lách qua cho họ vẫn còn, nhưng họ sẽ không nhìn vào chúng, và họ sẽ không 

xem xét ... Vâng, các con yêu dấu, Ta vẫn còn chịu đựng chúng! Ngay cả khi chúng tiếp tục làm bầm 

tím Ta và bách hại thân thể Ta, trong khi nhạo báng Ta, khạc nhổ lên Mặt Ta vì những lời của Ta, tiếp 

tục trong những điều không công bằng của chúng, để chúng làm im lặng các sứ giả của Ta và bịt miệng 

không cho Ta nói! 

 

Ta nói cùng các con sự thật, chúng đã ghét cả  hai, Ta và Cha Ta! Và vì ghen tị, chúng ném đá Cô Dâu 

của Ta! Vì chúng đoán xét những kẻ thấp hèn, và quay lưng lại với những ai tìm kiếm bánh mì, thất bại 

khi không nhìn qua bề mặt! Kìa, chúng sẽ làm ô uế Danh của Đức Chúa Trời mà không ngừng nghỉ, tức 

là Danh mà Cha đã ban cho Ta, Danh mà chúng Ta chia sẻ! ... Cha và Con là Một! 

 

Hỡi các con yêu dấu, ngay cả những người nhỏ nhất của chúng cũng được làm theo hình ảnh của 

chúng! Chúng tràn lên các tội phạm một lần nữa! Và những người rời khỏi công ty, hoặc đưa ra một 

đơn khiếu nại, được đánh giá nhanh chóng và rất khắc nghiệt, vu khống và ném ra! ... Ta sẽ làm gì với 

một người như thế này ?! Ta sẽ không trả lại sao ?! Vì chúng chắc chắn đã cướp bóc của Ta! Cho nên 

bất cứ điều gì chúng đã làm cho những người bé mọn nhất trong hết thảy các tôi tớ của Ta, thì chúng 

sẽ bị làm như vậy cho chính chúng! 

 

Vì thế, Ta đang đi xuống, và các Cô Dâu của Ta sẽ được cất lên ... Kho báu của Ta sẽ biến mất khỏi nơi 

này, và không một ai trong những đứa trẻ này sẽ bị bỏ lại! 

 

Và rồi, cô dâu "được trang trí" sang trọng này, ngay cả những nhà thờ của loài người, sẽ trở thành góa 

bụa; vì người chồng mà Cô đã làm theo hình ảnh của mình, sẽ chết trong ngày đó, và cô sẽ bị bỏ lại 

một mình ... 

 

Kìa, chỉ có những người phụ nữ đang để tang sẽ vẫn còn ở lại. Rồi họ sẽ biết, Ta là Ðức Giavê Thiên 

Chúa! ... chẳng có ai giống Ta trên toàn cõi trái đất! 


