
V1/35 Dọn Đường cho sự xuất hiện của Đức Chúa ...  

Về Sóng Thần ở Indonesia năm 2004 

 

Từ Chúa, Thiên Chúa và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta –ban cho ngày 30 tháng 12 năm 2004 Lời Chúa 

phán với Timôthê, và cho tất cả những ai có tai để nghe - Về Sóng thần ởInđônêxianăm 2004 

 

Đức Chúa phánnhưvầychotôi tớcủa Ngài là Ti-mô-thê, rằng, hãy nghe những lời của Ta và viết; tiếp 

nhận những Lời của Ta và hiểu biết. Vì những Lời của Ta là chân lý, một món quà cho những ai quan 

tâm, một phước lành cho những người bước đi trongđó, mang lại bình an cho trái tim của tất cả 

những ai tin. 

 

Con trai của Ta, Ta biết cơn đau của con, Ta cảm thấy nỗi đau của con. Tuy nhiên, con không cần phải 

rơi nước mắt vì những đứa trẻ bị cuốn trôiđi, vì chúng đã trở về nhà. Chúng sống trong Lòng của 

NgườiCha củachúng một lần nữa. Vì vậy, đừng lo lắng, hãy cóbình an. Tin tưởng vào Thánh Ý của Ta, 

mặc dù con vẫn chưa hoàn toàn hiểu nó. Vâng, Ta biết rằng trái tim của con vẫn còn nặng nề trên tất 

cả những người mấtmạng này, trong số này có hơn mười nghìn người đã bịcuốnra biển ... Thật vậy, 

nhiều người sẽ ngủ quên vì nhữngbước chân chuyểnđộngcủa Ta! Vì ngày đóđangđếngần, khi Ta sẽ 

lượm nhữngtrái nho trong máyéprượu vang của cơn thạnh nộ của Ta, khi Ta sẽ làm rung chuyển các 

tầng trời và đất, khi những người đangnghỉ ngơi sẽ được di chuyển khỏi chỗ của họ! 

 

Đối với các dân tộc trên trái đất,nghỉ ngơi trong những điềuhọkhông nên. Họ nằm trong những truyền 

thống kz quặc, và dâng hiếnchínhmình cho những điều gớm ghiếc của tà giáo và các dân ngoại. Họ đặt 

niềm tin của họ vào những điều mànókhông thể cứu họ, và đặt niềmtin vào những điều của thế giới 

này ... Kìa, họ thờ phượng nhữngthứdo chính tay họlàmra, như họ chối bỏ Đấng Tạo Hóa của họ! Họ 

tin tưởng vào điều vô giá, và vô ích, họ quì lạy những bức tượng vô hồn, và cầu nguyện lên những bức 

hình chạm khắc! đầydẫynhữngchúagiả! Vâng, họ tôn kính các thần tượng mà chúngkhông thể ban, và 

cũng không thể lấy đisự sống! Không có sức mạnh chữa lành trong chúng, chúng cũng không thể nói, 

cũng không thể nghe được! Tất cả là hư không và phiền toái của tinh thần, giáo lý của ma quỷ! Đối với 

tất cả các tôn giáo của con người hoàn toàn không có ích! 

 

Vì vậy, Ta hỏi con, có thể một ngôi nhà được xây dựng từ một miếng gỗ và một cái đinhkhông?, Ta 

nóikhông! Bởi hai miếng gỗ và ba cáiđinhnó sẽ được xây dựng ... Có thể một ngôi nhà tồn tại lâu dài 

nếu không có nền móngkhông? ... Một vương quốc cóthểđược thành lập trong một ngàykhông? ... 

 

Nầy, đất và mọi vật trong đó phải được dọn sạch, tất cả phải được dời ra khỏi chỗcủa nó 

trongsựchuẩn bị, vì Nước Ta Trịđến! 

 

Tuy nhiên, mọi người than khóc ... 'Thiên tai! Rất nhiều cái chết và tang thương "Nhưng Ta nói, đừng 

thương tiếc người chết, vì họ chỉ ngủ. Họ trú ngụ trong bóng tối chỉ một lát, vì người chết không biết 

gì cả; họ không biết thời gian, cũng không phải của nhữngmùa. Họ nhắm mắt chosựsống này, nhưng 

chắc chắn họ sẽ mở lại lần nữa ... Kìa, mọi người sẽ nhìn lên Mặt ThiênChúa là Đấng Cứu Chuộc của 



họ, Đấng đã chết thì còn sống mãi mãi! Amen. 

 

Giờđâyhãy nhìn vào những người còn lại, nhìn vào những người đã thoát khỏi thiên tai và cái chết. 

Trái tim của họ đã bắt đầu thay đổi, khi họ khóc, "Hãy từ bi!", Tự nói với họ: "Cuộc sống của tôi có đầy 

đủ mọi thứ vật chất, thiết bị, mọi cách thoải mái và thú vui không?! Không có vấn đề gì cả! Chỉ có con 

người và những người thân yêu của tôi mới có vấn đề! Chỉ có mạngsống là quan trọng! "Và họ khóc và 

than thở. 

 

Một lần nữa Ta nói, than van không phải cho những người đã qua đời, vì chínhxác nhất, Ta nói với 

con, không có nghĩa là cái chết cólời cuối cùng. 

 

Đừng than khóc cho những đứa trẻ như một người không có hy vọng, vì họ đã trở về nhà ... Hãy than 

van cho chính mình! Hãy khóc lớn tiếng cho những người có trái tim chai đá! Hãy than van cho những 

người có đôi mắt chưa nhìn thấy, cho những người có tai vẫn chưa nghe! Than van! Vì họ không biết 

Nước Ðức Chúa Trời, cũng chẳng tìm kiếm Ngài! Họ đã quên nơi mà họ đến, và không muốn dự phần 

với Ngài,bởiNgười mà họ đã được tạo ra! 

 

Do đó, Đức Chúa phán với các dân tộc trên trái đất ... Hãy đến với nhau để giúp đỡ những người đau 

khổ, hãy thương cảm và thương xót, và yêu mến người lân cận như chính mình. Vậy thì Ta cũng 

thương cảm và tỏ lòng thương xót cho cácngươi. Tuy nhiên, nếu cácngươi không có lòng trắc ẩn, 

không thương xót, không yêu người lân cận như chính mình, thì hãy nhìnxemtrongsựngạcnhiênkhi Ta 

nhanh chóng giơ Tay ra để chống lại cácngươi ... Nầy, Ta sẽ truyền lệnhcho đất, nó sẽ nổilên và tiêu 

diệt cácngươi! Vì thời gian đã đến! 

 

Do đó, hãythức dậy và chú ý. Tỉnhdậy từ giấc ngủ này và kêu gọi Tên Ta ... Tìm kiếm Thánh Ý của Ta, 

để cácngươi có thể biết điều đó. Chú { âm thanh của tiếngkèn và chuẩn bị! ... 

 

Vì làm sao người ta có thể thấy được sự kết thúc trong khi đangđứng ở sựkhởiđầu? ... Tuy nhiên,với 

Tatất cả đều được biết đến. Kìa, Nước Ta được trịđến, và ThánhÝ Ta sẽ được thểhiệndướiđấtcũng 

như trên Thiên Đàng ... 


