
ML/104 Sự Phô Trương của các Nước sẽ chấm dứt... 
 
Và những thành tựu của dân chúng sẽ sụp đổ trên họ, trong ngày Ta mở miệng của Sheol để đón nhận 
họ 
 
TĐ Từ Chúa, Đức Chúa Trời và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta. Ban cho ngày 27 tháng 7 năm 2012 - Lời 
của Đức Chúa Trời đã nói với Timôthê trong một học bổng trực tuyến, và cho tất cả những ai có tai để 
nghe 
 
Câu hỏi đã được hỏi... Chúa nghĩ gì về Thế vận hội, và thể thao chuyên nghiệp nói chung? 
 
[Chúa trả lời]  
Đó là một điều đáng ghê tởm đối với Ta! Chúa nói. Đối với những vận động viên tuyên xưng danh của 
Ta, và cảm ơn cho Ta, luôn luôn xúc phạm; vì họ chắc đã lấy danh Chúa cách vô ích. Ta có những thành 
tích gì? Ta có phần gì trong sự hư không của họ? Trong tội lỗi của họ? 
 
Và hãy nhìn những quái vật này, mà con người đã xây dựng! Nhìn vào tất cả những nền tảng mà họ 
đặt ra, trong khi bỏ bê người nghèo! Hãy nhìn vào sự lố bịch và sự phô trương của tất cả các quốc gia 
gian lận này, và nói với Ta, ngươi thấy gì? 
 
Họ trao dồi bản thân trong khi những người nghèo đang được thực hiện để sống trong sự tối tăm! Họ 
mang mặt nạ để che giấu sự thô tục của họ! Kìa, họ phô trương sự tự do, nhưng lại áp bức dân tộc 
mình từ khi sinh ra đến khi xuống mộ! Không một người nào trong số họ làm tốt! KHÔNG MỘT AI! Tất 
cả đã đi theo con đường của Sô-đôm, mỗi người trong số họ đã làm theo theo cách của Cain! Và tất 
cả, từ nhỏ nhất đến lớn nhất, đã làm ô uế Danh Ta! 
 
Như vậy Bàn Tay của Ta bị loại khỏi TẤT CẢ các quốc gia! Khi họ tụ tập với nhau, và tai ương lớn lao 
xảy đến cho họ, Ta sẽ không nghe lời cầu khẩn của họ! Đức Chúa phán vậy. 


