
LR/15 Ta sẽ chọc giận chúng,tất cả những kẻ khiêu khích Ta ...  

Đức Chúa Phán như vậy ... 

 

Từ Chúa, Đức Chúa Trời và là Đấng Cứu Rỗi của chúng ta,ban cho ngày 25 tháng 4 năm 2011 

Lời của Đức Chúa phán với Timôthê, cho những ai có tai để nghe 

 

Đức Giavê phán như vầy ... Tathách thức những người nầy, những kẻ nói nghịch cùng những tôi tớ 

của Ta. Ta kêu gọi họ, để họ có thể đưa những lời khó nghe của họ lên các chứng nhân của Ta. Phải, 

Ta sẽ khiến chúng nổi giận, để chúng nó lộ diện và nói nghịch cùng những tôi tớ Ta. Vì họ đã chọc giận 

Ta, vì vậy,Ta cũng sẽ chọc giận chúng nó ... Ta sẽ giết chúng nó và chặt chúng nó xuống, như cỏrơm 

cho vào lửa ... 

 

Như vậy,Đức Chúa phán với tất cả những kẻ khiêu khích ... tất cả các ngươichắc chắn sẽ phải chết ... 

Như các ngươi đã đâm Ta, ngay cả khi các lưỡi gươm xuyên qua Ta, thì nhiều người cũng nhận được 

như vậy. Tất cả họ sẽ bị đâm thủng! 

 

Vì các ngươiđã chiến đấu chống lại Ta ... các ngươi đã thù ghét Danh Ta và Đấng Thánh của Ta, Đấng là 

sự vinh hiển của sự oai nghiêm của Ta ... Vậy nên Ta sai đầy tớ Ta, các tiên tri, chống lại các ngươi! Họ 

sẽ nói tiên phong chống lại các ngươi một cách tàn nhẫn ... Họ sẽ xé nát các ngươi, như một con sư tử 

tiêu diệt con mồi của nó! Vì Ta đã cho họ móng vuốt, và họ sẽ tấn công chúng, thâm nhập vào xác thịt 

của các ngươi ... Và các ngươi sẽ bị rách nát! Trong ngày đó, họ sẽ hét lên, vô số những con sư tử gầm 

thét! 

 

Kìa, họ sẽ hét lên, với hơi thở của Đấng Toàn Năng trong mũi họ! ... Và trụ của các ngươi sẽ bị phá vỡ! 

Bốn bức tường của các ngươi sẽ sụp đổ! Mỗi nền tảng mà các ngươi đã tự đánh giá cao, sẽ bị khóa lại! 

Nầy, sự kiêu ngạo của các ngươi sẽ chẳng còn được tôn vinh bởi sự vinh hiển giả dối của các ngươi 

nữa! Tất cả sẽ rơi xuống, sụp đổ dưới sức nặng của Chân lý mà Ta sẽ khai báo qua các chứng nhân của 

Ta! Vì lời họ mạnh mẽ là lời tuyên bố của Đức Chúa đối với các ngươi! ..Vì Lời của Ta là lửa! Một ngọn 

lửa bùng phát! Và tất cả các ngươisẽ được ngọn lửa của nó vượt qua! 

 

Đấng Cứu Chuộc của các ngươiphán ... Hãy lắng tai và lắng nghe, vì Ta sẽ nói và nói cho các ngươi 

biết sự thật Ta là Ai ... 

 

Ta đi những con đường này với kẻ ác, với tấm lòng của Ta nặng trĩu trên tất cả tội lỗi này, đã dẫn dắt 

dân của Thiên Chúa đi lạc vào mọi lúc và trong mỗi mùa. Ta đã được định mệnh để chết, trước nền 

tảng của thế giới. Và dù Ta là Vua, Ta đã trở thành nô lệ của các ngươi.  

Trước bất kz ai trong số các ngươi đã lọt lòng mẹ của mình, Ta biết các ngươi và yêu các ngươi... 

 

Khi nước tràn trên mặt đất, vì vậy tội lỗi khiến dân của Ta không thể phục hồi được với Chúa Cha, trừ 

khi một hy sinh đủ để đón nhận các ngươi trở lại đã được thực hiện ... Một hy tế thuần khiết và thánh 

thiện cao hơn bất kz người nào trên trái đất. Vì sự hy sinh của Thiên Chúa trong xác thịt là phương 



tiện duy nhất mà các ngươi có thể được hòa giải ... Ngài có quyền năng để cho kẻ chết sống lại, sức 

mạnh để tiêu diệt sự chết của kẻ chết, mà tội lỗi đã áp đặt trên dân của Ngài. Vì Đức Chúa Trời của 

các ngươi là Thánh, Ðức Chúa Trời của các ngươi là công bình, Đức Chúa Trời của các ngươi là công 

bình và trong sạch ... 

 

Thánh Thánh Thánh là Đức Giavê! Ngài đã đặt các quy tắc về sự công bình và đặt nền móng cho sự 

thánh thiện ... Vì vậy, Ta là Đấng Cứu Độ! Sự cứu rỗi chân thật của Đức Chúa ... YAHUSHUA 

HAMASHIACH! Vậy, hãy cúi đầu và dâng cho Ta vinh quang!... Trước khi tất cả các sáng tạo được thực 

hiện để cúi đầu trước Đức Vua!  

 

Như vậy Đức Chúa nói với các đầy tớ của Ngài ... Hãy nói iên tri, các con trai của Ta! Vì Ta đã định 

sẵn cho các con để làm cho nhiều người nổi giận. Các con sẽ kích động chúng, và sức nóng của chúng 

sẽ được hiển thị trên khuôn mặt của chúng. Và nhiều người sẽ bị giết bởi những lời nói mà Ta sẽ đặt 

trong miệng của các con ... 

 

Số của họ là 144,000 ngườithánh thiện tuyển chọn của Ta, những người sẽ khuất phục toàn thể dân 

tộc và dân chúng phải khiêm tốn. Đối với các nhân chứng của Ta đi bất cứ nơi nào Ta dẫn họ, có con 

dấu của Thiên Chúa hằng sống trên trán của họ, và nói "Lời Thiêng liêng của Đức Chúa!" ... Và hét lên 

rằng, "HÃY DỌN ĐƯỜNG CHO SỰ NGỰ ĐẾN CỦA ĐỨC CHÚA!" 

 

Kìa, thế hệ này đã bị làm cho phải khuất phục các tôi tớ của Ta, cho mỗi từ của họ ... Không một từ 

nào tiến hành từ môi miệng của họ, theo lệnh của Ta, mặt đất sẽ xụp xuống! Ồ, vâng, họ thực sự đứng 

ở trên các ngươi, tất cả các nhà lãnh đạo ngu ngốc, tất cả các ngươi những người đàn ông kiêu căng 

trong quyền lực! Họ được đặt cao trên tất cả những kẻ tự cho mình là đạo đức chân chính, hiện đại ... 

Để khiêm tốn, để mang xuống và bẻ gẫy! Đức Chúa tuyên bố như vậy! 

 

Vì Ta đã kêu gọi họ, Ta đã hét lên với họ một tiếng to lớn ... Vâng, Lời của Ta hét lên với họ ... Tuy 

nhiên đôi tai của chúng vẫn bị chặn, họ từ chối lắng nghe! Kìa, Ta tiến ra trong quyền năng của Ta! Và 

trong sức mạnh của Ta, Ta sẽ làm cho kẻ ác và người tự cao lắng nghe! ... Tất cả những con cái hư 

hỏng và điếc! 

 

Các ngươi sẽ không đến với Ta để được chữa lành! Vì thế, các ngươi, mỗi người cuối cùng trongcác 

ngươi, sẽ phải tuân theo Lời của Ta! Và các ngươi sẽ nghe tiếng của Đấng Thánh của Do Thái, khi Ngài 

nổi lên mạnh mẽ trong trận chiến! Này,Thanh Gươm của Miệng Người sẽ giết các ngươi! Và các ngươi 

sẽ bị kết thúc trước mặt Ta! Các ngươi sẽ không còn nữa! ... Các ngươi sẽ mãi mãi không bao giờ ở 

trước mặt Ta! 

 

Và các ngươivẫn tự hỏi ... "Nhưng tại sao?" ... Chúa phán như thế ... Nếu các ngươi đã bỏ lại tất cả 

những ngôi nhà bị khổ ải, vâng theo tiếng của Ta và lệnh của Ta để lộ diện, các ngươi sẽ biết tại sao, vì 

Ta đã nói, "Người vô thần sẽ tốt hơn các ngươikhi cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vĩ đại và Đáng sợ 

đã đến "... Vì các ngươiđã tìm cách chiếm giữ Ngai Vàng của Ta, Ôi, các anh chị em của Satan. 

 



Và khi các ngươi cố gắng vượt lên trên Núi Thánh của Ta, Ta đã bước xuống và nghiền nát những kẻ 

leo trèo ác độc! Ta đã ngăn chặn những khát vọng ác quỷ của các ngươi! Ta đã đập vỡ những ngón tay 

bí mật của các ngươi, Ôinhững kẻ đại diện của Đức Kitô! ... Những cây nho đáng ghê tởm! Những rễ 

cây bị mục nát! ... Ta đang chống lại các ngươi! Đức Chúa phán thế. 

 

Vì các ngươi đã thù ghét Ta, hãy trở lại với Ta từ điều xấu về điều tốt! Các ngươi sẽ không hôn Con 

Người như một phần của cuộc triệu tập Thánh, và các ngươi cũng không uống từ cốc của Ta; các 

ngươicũng không nhấm nháp viên thuốc trường sinh, mà Ta đã tự do dâng hiến để làm sạch các 

ngươi, nhờ đó những tàn dư của Êva và tội lỗi của Adam đã được thanh lọc ... Ngay cả những tội lỗi 

của các ngươi, theo đó các ngươi liên tục phạm tội chống lại Danh Thiên Chúa là Đức Chúa Trời của 

các ngươi, làm ô uế và khạc nhổ vào vinh quang của Hoàng Thượng! ... Các ngươiđã hôn Ta với nụ hôn 

của giuđa! Những công nhân độc ác! Những con sói ngấu nghiến mồi.  

 

Vì thế, Ta xuống đây ... Và Ta chắc chắn sẽ chấm dứt tất cả công việc của Satan! Vì đó là cho tất cả sự 

vô ích! ... Vì vậy Ta đã tuyên bố nó! Và chính Ta cũng là Đấng sẽ làm điều đó! Chúa phán vậy. 

 

Những đứa con trai của Ta, họ không yêu mến Ta! Họ không có tình yêu đối với Đức Chúa Trời trong 

trái tim họ! ... Mặc dù lời nói của họ tràn ngập lời ngợi khen, và họ nói nhiều lời cao cả, với nhiều bài 

diễn thuyết đã được chuẩn bị, Ta nói với các ngươi sự thật, họ không yêu mến Ta! Vì vậy, để cho họ 

nhận lấy lời nịnh hót của họ và tất cả các giả dối của họ, và lau chùi cái đuôi của riêng họ! ... 

 

Vì họ không phải là con cái của Ta, Ta cũng không biết họ ... Và do vô số các hành động dại dột và 

đáng trách của họ, và bởi vì Ta đã tìm thấy ở bên trong họ những điều vô biên tuyệt vời này, liệu họ 

có bị bỏ lại một mình trong vùng hoang dã? Thiên Chúa của họ ... Bị bỏ rơi trong những vùng đất 

hoang vu này! 

 

Tuy nhiên, Ta đã dành riêng cho mình một ĐạoBinh Tàn Dư còn sót lại, Giáo HộiCòn Sót Lại quý báu sẽ 

được giấu đi khỏi thế giới này, mặc dù họ vẫn ở giữa chúng nó. Họ sẽ được che chở khỏi tất cả những 

tiếng rì rào này, từ tất cả những khát vọng giết người này, được đưa ra chống lại những người được 

lựa chọn của Ta, và họ sẽ học sự thánh thiện trong một khoảng thời gian và một nửa thời gian ... 

Trong khi thế giới, và tất cả những ai sống ở trong đó, chạy nhanh về phía sự diệt vong của họ. 

 

Tuy nhiên, tất cả những ai liên tục tuyên xưng niềm tự hào của họ, là "Giáo HộiCòn Sót Lại" thực sự, 

chắc chắn sẽ hiểu { nghĩa của từ đó! Vì họ đã trang trí cho mình như hoàng hậu, cao và cao ngất, 

trong các nhà thờ xa hoa của họ ... Vì vậy, Chúa phán! ... họ sẽ giống như những bà goá! 

 

Ta sẽ phân chia họ như những món hàng! Ta sẽ phục sự cho họ sự sửa chữa mạnh mẽ, và làm sạch 

con số của họ! Ta sẽ kỷ luật họ một cách khắc nghiệt, và gửi cái chết cho nhiều người trong số họ 

trong ngày đó! Rồi họ sẽ biết rằng Ta là Đức Giavê! Thật vậy, Ta đã làm cho họ trở thành Giáo Hội Còn 

Sót Lại. 

 



Tuy nhiên, ngay cả bây giờ, trong số đó có một số nhỏ những người mà Ta biết, và trong họ mà Tanhìn 

thấy chính mình ... Những người này sẽ đến với Ta, vì vậy Ta có thể tiếp nhận họ ... Vì tình yêu của Ta 

đã hoàn thành trong họ trước thời gian. Đối với nhiều ngườiTabảo đảmchắc chắn nhất với các ngươi. 

Nếu Tađã không rút ngắn những ngày này, thì sẽ không có xác phàm nào sẽ được cứu ... Đức Chúa 

Phán như vậy! 


