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Từ Chúa, Thiên Chúa và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta - ban choNgày 6 tháng 5 năm 2011 - Lời Chúa đã 
phán với Timôthê, cho tất cả những ai có tai để nghe - Về yêu cầu tài trợ cho một cuộc họp 
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Đức Chúa Phán Như Vầy... Ta đã nuôi dưỡng và đưa lên nhiều con cái ... Tuy nhiên, sựnuôi dưỡng 
của những con người Ta coi thường, và các học thuyết của những con người Ta ghét ... 
 
Vì vậy, liên quan đến cuộchọctập và cuộc họp của các trưởng lão, Ta nói điều này ... Học tập trong 
Danh Ta luôn luôn tốt và tốt trong mắt Ta, nhưng các giáo lý tham nhũng của các nhà thờ của con 
người đã len lỏi vào mọi ngóc ngách. Và nầy, cho dù gần hay xa, học thuyết địa ngục và sự đau khổ 
đời đời được nói rộng rãi giữa loài người, giáo lý này mà Ta ghêtởm với sựgiậndữ và ghét cay ghét 
đắng trong nhiệt huyết của Ta. 
 
Bởi vì Danh của đức Chúa bị ô nhiễm và vinh quang của sự uy nghi của Ta bị thiêu rụi! ... Một điểm 
ghê tởm trên mọi phẩm phục được mặc mang tênsự thật! Một nếp nhăn đáng sợ trong tấm thảm của 
vinh quang của Ta! Một chủ đề đan xen kinh khủng mà qua đó những người tự gọi mình là 
kitôhữuđãlàm ô nhiễm Danh Ta và hình ảnh của Ta trước mặt mọi người, truyền bá điều đó xuất phát 
từ miệng con rồng! 
 
Con trai Ta, giáo lý của địa ngục và sự đau khổ vĩnh cửu, như được dạy trong các nhà thờ của 
loàingười, là điều ác, và phải bị phản đối bởi tất cả những ai đã nhận được tình yêu chân lý. Vì Ta đã 
thực sự nói với thế hệ này, ngay cả khi Ta đã nói trong suốt thời gian qua cho những người dâncủa Do 
Thái, tất cả các mạng che mặt đều bị loại bỏ khỏi khuôn mặt của những sứ giả của Ta… Vì Ta là Chúa, 
Ánh sáng mà không có bóng tối chút nào! Kìa, Ta sẽ hủy diệt nó hoàn toàn trong ngày vinh quang của 
Ta được tiết lộ! 
 
Vì vậy, con trai của Ta, không được đóng góp vào nguyên nhân của những người lớn tuổi của con ... Vì 
nó vẫn là Thánh Ý của Ta rằng tất cả những gì đàn chiênnhỏ của Ta cho là được sử dụng cho việc rao 
giảng Tin Mừng, và giúp đỡ người nghèo và giúp đỡ người thiếuthốn, cho ăn và cho những người nhỏ 
bé mặc... Vì vậy, hãy để tất cả những người đã nhận đượccủa Ta cầu nguyện, Và sử dụng những gì Ta 
đã ban cho họ một cách khôn ngoan ... 


