
LR/26 Sự vu khống… làm chứng dối, và những lời nói không căn cứ 

 

Ngày 2 tháng 8 năm 2011 - Từ Chúa, Đức Chúa Trời và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta. 

Lời của Chúa, đã phán với Timôthê, cho tất cả những ai có tai để nghe thì hãy nghe 

 

Như vậy Chúa phán... Ai là những người nói chuyện tư vấn của bóng tối, mà không có kiến thức? Ai là 

những người bước đi trong sự kiêu ngạo, với cái trán của họ nhăn nheo và lòng dạ của họ cứng cỏi? Ai 

là tất cả những người nói chuyện bằng lưỡi của loài rắn!? ... Ta không biết họ! Từ họ, Thần Khí của Ta 

đã được cất đi rất xa! Nhà của họ sẽ bị tàn phá, vì họ đã tự mang lại sự hủy hoại xuống chính mình! 

 

Vâng, Ta là Đức Chúa Trời, Đấng đang đem đến sự hủy diệt nhanh chóng trên những ngôi nhà của 

những kẻ ác! ... Ngay cả đối với những kẻ đã lộ diện để chiến đấu chống lại Ta! Những kẻ khôn ranh 

nhất trong số họ sẽ bị làm cho như kẻ dại khờ, và kẻ khéo léo nhất sẽ được để lại cho các thiết bị 

riêng của họ ... Và ai sẽ giải thoát họ ? 

 

Vì vậy, hãy bước ra chống lại Ta, tất cả những kẻ nhạo báng! Chúa phán. Vì thế, thế hệ đang chết này 

không dừng lại bằng cách chế nhạo Lời của Ta và những người được gửi đến cho họ. Vậy hãy đến và 

bảo vệ mình trong số các cấp bậc của họ, để các ngươi có thể được chia sẻ phần thưởng của họ! 

 

Hãy tách biệt trong nguyên nhân không công bằng của các ngươi, củng cố chính mình để chống lại Ý 

Chí của Ta, cho đến khi nó tiêu thụ các ngươi! Gia tăng sự vu khống của các ngươi và tiếp tục trong 

việc làm chứng giả dối, để Ta có thể trả nợ các ngươi! ... Chuẩn bị cho cái chết của các ngươi! Vì 

những kẻ chống nghịch Ta, và làm hại các sứ giả của Ta, đã làm cho chính họ vấp phải sự hủy diệt!  

 

Vì Ta đã chuẩn bị lửa! Kìa, trong miệng của các chứng nhân Ta, Ta đã đặt than từ Bàn Thờ, và Ta sẽ 

làm cho ngọn lửa nó cháy lên, cho đến chừng nào kẻ phạm phải bị hổ thẹn, và những kẻ phỉ báng 

được tiết lộ và được gửi đi trong sự trần truồng của họ. 

 

Vì niềm kiêu hãnh của kẻ ác là cái móc câu mà họ móc chính họ vào, và sự kiêu ngạo của họ là một cái 

vòng uốn nắn, dẫn dắt họ vào cuộc nổi dậy chống lại Đức Chúa Trời. Vì cớ các ngươi đã nổi giận chống 

lại Ta, và tai họa của các ngươi đã đến Tai Ta, Ta sẽ đặt cái móc câu của Ta vào mũi các ngươi và buộc 

dây cương trong miệng các ngươi, và cái vòng uốn nắn của Ta trong lưỡi các ngươi, và Ta sẽ lật các 

ngươi trở lại theo con đường mà các ngươi đã đến ... Đức Chúa phán vậy. 

 

Như vậy Chúa phán với tất cả những ai tự gọi mình là kitô hữu, vậy, đừng bao giờ ngừng lại từ việc 

thúc đẩy môi miệng chống lại Người Thiên Chúa đã xức dầu ... Lỗi lầm của các ngươi là rất trầm trọng! 

Giữ mồm giữ miệng! Rốt lại, Ta sẽ nói cùng kẻ lừa đảo và kẻ ác đến trên các ngươi, để những ngôi nhà 

của các ngươi bị tàn phá hoàn toàn và các nơi ẩn tránh của các ngươi trong các đống đổ nát! Vì nó sẽ 

được giải thích cho các ngươi, tùy theo từng lời nói vô căn cứ của các ngươi: CHÚA, Đức Chúa Trời của 

các ngươi phán! 



Ăn Năn! Và quay trở lại khỏi cách xấu xa này mà các ngươi đã chọn ... Và Ta vẫn có thể có Lòng 

Thương Xót đối với các ngươi. 


