
ML/86 Tuân theo giọng nói của Ta và đừng chiến đấu chống lại Ta nữa! 

 

Hãy để Người Đam mê bước đi thẳng thắn trước mặt Ta, và để cho kẻ nguội lạnh khởi hành - Tuy 

nhiên, đừng để một trong các ngươi chiến đấu chống lại Ta nữa, Đức Chúa phán! 

 

Từ Chúa, Đức Chúa Trời và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta - ban cho ngày 28 tháng 7 năm 2011 - Lời của 

Chúa đã phán với Timôthê, cho đàn Chiên Con của Chúa, và cho Tất Cả Những Người có tai để nghe 

 

Đức Chúa phán thế này... Tuân theo giọng nói của Ta và không chiến đấu chống lại Ta nữa, cũng 

không tìm cách biện minh cho việc làm của mình bằng bất kỳ phương tiện nào. Thay vì đón nhận sự 

điều chỉnh của Ta và theo sự dẫn dắt của Người dẫn đầu yêu dấu của các ngươi… Như Ta đã làm cho 

các nhà thờ của con người, vậy các ngươi cũng sẽ làm như vậy. 

 

Vì Ta đã quay lưng lại với các hội thánh của loài người và rút tay Ta ra khỏi các thành viên của họ ... 

Kìa, Thần Khí Ta đã rời khỏi họ. Do đó, các ngươi cũng sẽ không được chạm vào thứ ô uế. Các ngươi 

không được chào đón họ bằng bất kỳ phương tiện nào, và các ngươi cũng sẽ không nghe bất kỳ từ 

nào họ nói. Các ngươi sẽ không chấp nhận gì từ bàn tay của họ, vì khuôn mặt của Ta cứng rắn chống 

lại họ ... Chống lại bức tường của họ, chống lại lời nói của họ, chống lại các nhà lãnh đạo của họ ... 

Vâng, ngay cả chống lại các thành viên của họ. Vì họ đều là những cô con gái với một người mẹ. 

 

Bản thân Ta đã gửi nhiều sứ giả cho họ, ngay cả Thần Khí của Ta đã nói với từng người, nhưng họ chọn 

cách riêng của mình và tôn thờ thần của họ ... Họ liên tục từ chối Ta! ... Vì vậy, họ bị bỏ qua một thời 

gian. 

 

Những người yêu dấu, tuân theo giọng nói của Ta và tìm cách không biện minh cho việc làm của các 

ngươi bằng bất kỳ phương tiện nào. Không nói một lời nào chống lại vị tiên tri của Ta, công khai hay bí 

mật. Đừng để một sự sỉ nhục nổ ra từ miệng của các ngươi, vì anh ta là tiên tri của Ta ... Để xúc phạm 

sứ giả là xúc phạm Đấng đã sai họ. 

 

Bao lâu nữa đàn chiên này sẽ chống lại Ta và đặt câu hỏi theo cách của Ta? Bao lâu nữa họ sẽ từ chối 

để bị đập vỡ? ... Họ nghe lời của Ta, nhưng họ sẽ không làm theo! 

 

Vì Ta thấy không có niềm tin thực sự trong họ, và rễ của họ phát triển từ cây mà Ta chưa trồng ... Họ 

chỉ tin vào điều họ có thể thấy, theo mong đợi của họ, và gốc rễ của họ vững chắc trên thế giới và 

phát triển trái ngược với Thánh Ý Chúa ... Làm sao Ta sẽ gom góp họ lại với nhau? 


