NHỮNG BÀI BÚT ĐIỂN CHỌN LỌC 2018

Thầy Tổ

Feb/16/2018: Thơ Chúc Tết của Đức
Ngọc Hoàng Thƣợng Đế.

NHỮNG BÀI BÚT ĐIỂN
CHỌN LỌC 2018
---oOo---

Ngọc Hoàng Thượng Đế xuống chúc thơ
Hoàng cung Cha đợi đã nãy giờ
Thượng tầng chúc điển cho tất cả
Đế rồi cũng phải đợi Thiên Cơ!!!

Feb/04/2018: Đức Ngọc Hoàng Thƣợng
Đế cho thơ:
God is Love
THƢỢNG ĐẾ LÀ TÌNH THƢƠNG
NGỌC HOÀNG THƢỢNG ĐẾ

Thiên cơ năm Dậu đã qua rồi,
Chần chờ rốt cuộc phải tu thôi,
Không tu thì trễ con đò điển,
Điển đò điển dắt anh và tôi.

Ngọc Cung cha đợi đã lâu rồi,
Hoàng Thiên nhẫn đợi tru ma vƣơng,
Thượng Ngƣơn Thánh Đức dời đôi bữa
Đế Vƣơng xuống thế chuyện xong thôi

Anh và tôi cùng chúc tết vui
Cùng chung xây dựng Đạo bùi ngùi
Năm Tuất rốt cuộc cũng đã tới
Bốn Tám năm trời anh và tôi

L. thƣơng,
Có lúc cũng phải nhẫn chờ. Thƣợng Đế là
tình thƣơng, không thể ngồi một chỗ mà
không cứu con ngài. Thầy thƣơng các
con, không nỡ để các con rớt lớp kỳ này.
Thầy ngày đêm chờ đợi, hối thúc các con
mau hành pháp mà có đƣợc cái vốn với
thanh điển để vào cơ Thống Nhất Đại
Đồng. Cơ sanh đến, Cha phải xuống thế
mà cứu vớt các con. Ngày giờ đã định mà
Cha phải ngƣng cơ diệt để chờ thêm một
thời gian để Cha cứu cả Xiển lẫn Triệt.
Các con nhờ có pháp Niệm Phật mà trụ
điển trên đỉnh đầu. Con đã biết, đất Thánh
sau này là ở Việt Nam, không ở Do Thái
nhƣ ngƣời ta bàn cãi … Bây giờ các con
phải mau chỉnh đốn hàng ngũ. Chuẩn bị
hành trang mà đối phó với những gì sắp
xảy ra trên quả địa cầu này. Chúc các con
sớm đạt thanh tịnh.
Quý Thƣơng: NHTĐVCĐTT (8:40 Am
Sunday Feb/04/2018).

Mậu Tuất chúc tết đến bạn hiền
Cùng chung xây dựng Đạo liên miên
Bạch Y Huynh Đệ cùng tiến bƣớc
Xây dựng cơ đồ Đội Quần Tiên
Quý Thƣơng: Vĩ Kiên
Mồng Một Tết Mậu Tuất

---oOo---

1

