
V1/42 Ngày vĩ đại và khủng khiếp của ĐứcChúa 

 

Từ Chúa, Đức Chúa Trời và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta –ban chongày26 Tháng 1 Năm 2005 

Lời Chúa phán với Timôthê, cho những ai có tai đểnghethìhãynghe? 

 

Đức Chúa phán như vầy ... Đã có lời chép rằng: Dân Ta sẽ nói tiên tri, ước mơ chiêm bao, và thấy 

những khải tượng. 

 

Vậy, hãyđirahỡi những người có lời hứahẹn, hãy đi ra và thổi kèn; làm theo Ý muốn của Thượng Đế 

Tối Cao. CâyKèn, con của Sự Cứu rỗi, vì Chúa ở với các con ... Trong tiếng lớn, với tiếng kèn kêu vang 

của Đức Chúa Trời, hãy ra ngoài và nói; vâng, hét lên với quần chúng! Vì Lời Ðức Chúa Trời là Ðấng 

thánh, Và lời của miệng Ta thật! Vì Ta đã đến thật rồi, sẽ trở lại, kìa,Ta sẽ đến sớm, nâng đỡ kẻ công 

chính, và bẻ gãy lưng kẻ dữ! ... 

 

Vì Ta là CHÚA! Và Ta sẽ tìm kiếm trái tim và tâm trí của tất cả những người sống trên trái đất, ban 

phước lành cho người đượcchúcphúcvà nguyền rủa kẻ nguyền rủa! Ta sẽ khôi phục lại trái tim của 

những kẻ sám hối và để lại những kẻ ác độc! Ta sẽ đoán xét như mạng lưới, bắt những kẻ dữ, kẻ nổi 

loạn sẽ bị xậpbẫy! Vì cơn thạnh nộ của Ðức Chúa Trời sẽ phủ khắp trái đất trong ngày đó! 

 

Kìa, Ta sẽ chữa lành người bịnh; Ta sẽ gỡ bỏ chân báng bổ trên đỉnh đầu của họ! Ta sẽ nuôi kẻ khát, có 

manna từ thiên đàng, và làmhếtkhát những người ở sa mạc! Ta sẽ làm cho lòng của những kẻ thành 

tâm cứngcỏiđốivới kẻ ác, và làm mềm lòng kẻ tìm kiếm chân thành, và thế gian sẽ bị phá vỡ! Ta sẽ lấy 

của người giàu có và đưa nó vào sựnghèo đói, để họ có thể trở nên giàu có thật! Ta sẽ làm cho hết 

thảy những người đàn ông vĩ đại và làmcho người kiêu ngạo không có gì! Tuy nhiên, Ta sẽ làm cho 

người khiêm tốn và người hiền lành sẽ được hưởng thừakếcủatráiđất, vì ơn phước của Ta ở với 

những người kính sợ ThiênChúa ... Người mù sẽ thấy và người điếc được nghe. 

 

Này, Ta sẽ đặt Thần Khícủa Ta trong những kẻ tự nguyện từbỏ mạngsống mình vì Ta; và thưởnggấpđôi 

cho những người Ta gửiđi! Ta sẽ sửa lại và kỷ luật những người Ta yêu, làm cho nhiều người ăn năn! 

Ta sẽ viết những điều răn của Ta trong trái tim họ, ngay cả ở phần bên trong của họ! Ta sẽ tách riêng 

và chia rẽ dân Ta! Ta sẽ gặt, vì lúa đã chín; Ta sẽ đem ranhững kẻ đã ngủ quên, và bắtđi những 

ngườisống trong Ta; nầy, Ta sẽ nânghọdậy và làm cho nơi ở của Ta đượcbiếtđến! 

 

Nầy, Ta sẽ làm cho rung chuyểnnhữngnền tảngcủatráiđất dữdội, và không hòn đá nàocònnằm trên 

hòn đá nào, và cũng không để lại một hòn đá nàomàkhôngbịlậtlên; Ta sẽ để lộ ra mọi vật được ẩn 

giấu! Vì vớicơn gió dữ dội Ta sẽ làm cho đám mây lộn xộn, sấm sét và tiachớp sẽ lấp đầy bầu trời! Ta 

sẽ thổi lên đất như một cơn bão, và trừngphạtcác dân tộc bằng Lời củaMiệng Ta! Ta sẽ làm cho nước 

biển nổi lên và nuốt chửng bờ biển và tàn phá bờ biển! Ta sẽ quở trách các dân tộc và hạbệ Babylon 

đến tànlụi, và giấu những người được Ta chọn trên núi! 

 



Nầy, Ta sẽ tỏ sự lạ lùng ở trên trời vàdưới đất, máu, lửa và trụ khói! Biển sẽ biến thành máu, sông và 

suối sẽ trở nên cay đắng! Ngay cả mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao cũng sẽ bị đánh bại bởi cơn 

thịnh nộ của Ta! Ta sẽ lật ngược các tầng mây như một cái cuộn, và sự Vinh Hiển của Ta sẽ tỏa sáng từ 

phía đông về phía tây; tất cả bóng tối sẽ trốn tránh! 

 

Ta sẽ đóng cửa miệng của vị thiền sư và làm cho cơn gió lừa dối chấm dứt! Ta sẽ đánh thức người 

ngủ, và lên án kẻ dữ! Ta sẽ giết hết thảy những kẻ sátnhân, nhữngkẻbắt bớ các thánh đồ của Ta, hoặc 

hãm hại các con trẻ của Ta! Ta sẽ ràng buộc nhữngkẻ lừa dối và ném những kẻ hầu việc chúng, chúng 

nó sẽ bị lửa thiêu hủy! Lời tuyên bố củaĐứcChúa. 

 

Vì vậy, đừng sợ, Ôihỡi con trẻ Si-ôn,! Vì Ta sẽ sai Thợ xây dựng, Người đứng đầu Các Tảng 

ĐáGócTường, và Ngài sẽ chiến đấu thay cho các con! ... Tập hợp lại và chuẩn bị cho thời gian đã đến! 

... Hãy cảm nhận đất run rẩy và lắng tai, vì tiếng kèn vang lên ở bốn góc! Ngày vĩđại đến gần! ... Hãy để 

mọi đầu gối cúi đầu! Kẻ thù của Ta được làmbệđểChân của Ta! ... Tađangđến! 


