
V3/14 SựPhán xét, Sự xâm phạm và Lời Chúa 
 
Từ Chúa, Đức Chúa Trời và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta –ban cho ngày 1 tháng 12 năm 2005 
Lời Chúa phán với Timôthê, chotấtcả những ai có tai để nghe 
 
Đức Yavê phán như vầy… Ta làÐức Chúa Trời của các ngươi, Ngườii đã kéodãncáctầngtrờira và đặt 
nền móng trên trái đất, là Ðấng Tạo dựng muôn vật. Vâng, Ta là Đấng Tạo Hóa của Thiên Đàng và Trái 
đất, Đấng duy nhất ngồi trên cao, nắn và tạo thànhhình mà Ta đã tạo ra bởi Ngài, Người ngồi mãi mãi 
ở bên tay phải của Ta ... Cha và Con là Một. 
 
Này, ngay cả với con người, cóphải Ta đã ban cho họsức mạnh nàykhông?Sức mạnh để tạo ra hoặc 
hủy diệt theo ý muốn của họkhông?. Tuy nhiên, trong con người có một linh hồn hư hỏng, và như vậy 
nó đi ra và đi vào, bịthốinát theo cách của họ trước mặthọ và để lại sựbuồnrầu trong tìmthức của 
mình; tạo ra những gì mang lại tai hại cho chính mình, hủy hoạinhững gì đã được đặt để duy trì anh 
ta, thậm chí đến sựgiết người vô tội! ... mạophạmđến những gì là tinh khiết, gây ô nhiễm các điều của 
Thiên Chúa, như họ quay lưng lại ĐấngTạoHóa của mình! 
 
Vìthế, Ta phải phánxét các dân trên đất; Kìa, Ta sẽ làm chứng nghịch cùng chúng nó và thốtraLời 
khiểntráchcủa Ta! Vì như đã chép về Ta, thì nó sẽ và sẽ xảy ra. Vì Ta sẽ đến, và Ta sẽ không giữim lặng! 
Một ngọn lửa sẽ bốc mùi trước mặt Ta, và một cơn bão lớn sẽ nổi giận xungquanh Ta! Ta sẽ kêu đến 
các tầng trời bêntrên và mặt đất bêndưới, và đoán xét mọi người! Quả thật, tất cả mọi người sẽ 
tínhsổ vào ngày đó, ngay cả trong mỗi từ nhàn rỗi ...  
 
Tuy nhiên, để những người trung tín, tất cả những người đã lập giao ước với Ta bằng sự hy sinh, được 
tập trung lại với Ta, và họ sẽ đượcxét đoán theo giao ước mới; Hãy để Đấng HiếnTế đứng nơi họ và 
nói thay cho họ ... 
 
Vì, Chỉ có sự chối bỏ Giao Ước thánh mà dẫn đến sự phán xét và sự chết; hoặc sự chấp nhận của nó, 
từ sự phán xét vào sự sống ... Vì Ta là một Thiên Chúa Công Minh và một Đấng Cứu Thế; Sự thương 
xót của Ta còn tồntạiđến đời đời, Sự phán xét của Tacông chính, và, cônglýcủa Ta kéo dài suốt các 
thếhệ ...  
 
Kìa, Thiên Đường là Ngai của Ta, vàtráiđất, nhưng là một cái bệ dưới chân Ta. Vì Ta đã gửi đến 
cácngươi Con Ta, một người mà sự viên mãn của Thiên Chúa ngự trị, Thiên Chúa trong xác phàm, 
Emmanu-El ... Một người không tội lỗi, vô tội, người sẵn lòng từbỏ MạngSống của Mình cho những 
người đã bị rơidướisựphánxét, những người sẵn sàng cóthểvượt qua khỏi cái chết đến sự sống, từ 
bóng tối vào Ánh sáng của sự sống. Như thế, Ta đã ban cho Ngàiquyền phán xét, vì Ngài là cảhai, Đức 
Chúa Trời và là Conngười. 
 
Hỡi nhữngngười yêu dấu, Ta đã không gửi Ngài đến lầnđầutiên để xét đoán thế gian, nhưng để cứu 
lấy thế gian, để lại chotất cả để họtự xét đoánmình thểtheo nhưNgười là Đấng Hoàn hảo, biết rằng 
chẳng có ai giống như Người ... Và ôi, phúcthay những ngườiđó, nhữngngười ôm lấy Ngài , vì họ sẽ 
chia sẻ sự nhân từ của Ngài, ngay cả tất cả những gì Ngài sở hữu! Vì Ngài đã gánhlấysứcnặngcủatội lỗi 
của thế gian lên cây Thập Tự Giá, và chịu đóng đinh tội lỗi qua sự đau khổ của Ngài ... Hìnhphạt tội lỗi 
đã bị hủy diệt nhưkhi Ngài ngủ quên;  
 



Chiến thắng được thiết lập cho mọithời,qua sựtrỗidậycủaNgài! Như vậy, Ngài sẽ làQuanTòacủacác 
ngươi trong ngày sau cùng, Ôi hỡi các dân tộctrên tráiđất ... Vì thế, phúc cho tất cả những ai, ở 
trongNgàisẽtìm thấy chínhNgài, vì những điều này đã được qua đi từ sự phán xét đến sự sống, được 
ngồi mãi bênTay hữu củaNgài. Vì sự phán xét của Ngài là trọn vẹn, và công lý của Ngài công chính. 
 
Vì vậy, hãy nghe Lời của Đức Chúa, vì Ngàiphán như vậy ... Đừng bị lừa dối; đừngđể satan có chỗ 
đứng. Vì chỉcó một Đức Chúa Trời và Đấng Cứu Rỗi, một Đấng Cứusinh trong Ngày củacơnThạnhNộ. 
Một lần nữa, Ta nói với cácngươi, đừng bị lừa! Satan không thể thay đổi vẻ bề ngoài của mình và trở 
thành con người; hắn là những gì hắntrởthành, và vẫn là những gìhắn đã trở thành cho đến ngày nay. 
Hắn là Lucifer, con trai của saomai, sáng và chiếusáng, với mộttrái tim như là vực thẳm. Và những 
kẻsa ngã đó cũng giống như hắn ta, đã bị hưhỏng bởi những điều tương tự mà tiêu thụhắn ta. 
 
Tuy nhiên, Satan đã thực sự xuất hiện cho con người, ban chohọ những ảo tưởng mạnh mẽ, bắt 
chước những gì đã có trong họ; thậm chí bắt chước Đức Maria, mẹ của Đấng Mết-si-a, để lừa dối 
những người không biết gìvềChân lý, dẫn dắt vô số những người đi sarờichânlýđểthờ phượng sai lạc 
và thờ thần tượng. Vì vậy, khi đó Satan chỉ bắt chước sự thật, vì không có sự thật trong hắn ta. Khi nói 
dối, hắn ta chỉ làm điều gì đó tự nhiên đối với hắn ta, bởi vì hắn ta là kẻ nói dối và là cha đẻ của tất 
cảsựdốitrá. 
 
Vì vậy, hắn thực sự mặc nhiều cải trang, và thích thú trong việc dẫn dắt dân của Ta lạc lối. Bằng những 
từ khéo léo và những bài phát biểu tối tăm,hắn ta phải làm chứng dối, dẫn nhiều người vào những 
niềm tin đã chết ... NHỮNG TÔN GIÁO LỪA ĐẢO! THỰC HÀNH NHỮNG ĐIỀU ĐÁNGGHÉT VÀ GHÊ 
TỞM! 
 
Người được gọi là Đấng Kitôvà Chúa Giêsu là QuàTặng! YahuShua HaMashiach là con đường duy nhất! 
Ngoài Ngài không cósự cứu rỗinàokhác, cũng không có một danh hiệu nào trên Thiên Đàng mà bởi đó 
cácngươi phải được cứu! ...  
 
Này, TẤT CẢ các tôn giáo của thế giới này là một sự ghê tởm trong mắt Thiên Chúa! Mỗi người trong 
số họ làm ô uế đất và lan ra như một bệnh dịch! Kìa, ngay cả những ai mang Danh Ta cũng trở nên 
giống như họ! ... Không ai tôn sùng Ta bằng ThầnKhí hay trongsự thật! Tất cả đã lạc lối! Công nhân 
tham nhũng, nhữnghộiđoànkiêu ngạo, những người thờ bảnthân mình! 
 
Vâng, các ngươi, Ôicác hội thánh của loài người, cũng đã làm hư hỏng Lời của Sự Thật, và khôngngừng 
gây ô nhiểm Danh Ta! Phải, các ngươidùngsaiDanh Ta và lạmdụngLời của Ta, pháhoạigiáo dân thông 
qua học thuyết sai lầm và truyền thống bẩn thỉu! Các ngươi khuyến khích họ bỏ qua cácĐiềuRăn của 
Ta và bỏ qua mọi Lề Luật của Ta; nhân Danh Đấng Thánh của Do Thái, cácngươi làm cho dân Ta 
lầmlạc! 
 
Bằng cáchchophép, dưới danhnghĩaân sủng, các ngươi khuyến khích họ vi phạm các Giới răn của 
Thiên Chúa, giảng dạy và rao giảng cho họ một Chúa Giêsu khác, thêm vàovà lấy đi Lời của Ta để giữ 
vững đường lối của mình, và tất cả vì lợi ích xấu xa! Hỡi giáohội của con người, Ta há chẳng có kỷ luật 
gì cho các ngươisao?! Ta sẽ không đưa Tay Taracứng rắntrên các ngươi sao ?! Ta sẽ không đi nhanh và 
lau sạch tất cả các tôn giáo này khỏi mặt đất sao?! 
 
Hỡi các con nhỏ, đức tin thật sự có một cái Tên, và Tôn Giáo chân chính sẽ mang lại kết quả như 
nhau! ... Một cô dâu theo tiếng của chồng mình và đi theo con đường của Ngài, một người xứng đáng 
được gọi theo Danh của Ngài.  



 
Tuy nhiên ánh sáng đã rời khỏi các nhà thờ của loài người, Lời Chúa của Sự thật được che giấu từ mắt 
họ; tất cả là tham nhũng, chết chóc, bóng tối làm đầy toàn bộ trái đất ... NGƯỜI DÂN CƯ CỦA TRÁI 
ĐẤT, TAĐÃ LẤY MỘT BẢN KÊ KHAI CỦA CÁCVƯƠNG QUỐCCỦA CÁC NGƯƠI, VÀ SẼMANG CHÚNG ĐẾN 
MỘT KẾT THÚC! TA ĐÃ CÂN CÁC NGƯƠI TRONG NHỮNG CÁI CÂN, VÀ ĐÃ TÌM THẤY CÁC NGƯƠIĐANG 
MUỐN! TA ĐÃĐẾM SỐ NGÀY CỦA CÁC NGƯƠI, CÁCVƯƠNG QUỐCCỦA CÁC NGƯƠI ĐÃ CHẤM DỨT! 
LờiTuyên bố của Đức Chúa. 
 
Và như vậy NgôiLời đã được sai đi và bước vào thế gian để tìm kiếm và để cứu kẻ bị hưmất ... Và này, 
Ngài đang trở lại, giải thoát những ai tin và sống bởi Lời, và tiêu diệt tất cả những ai chiến đấu chống 
lại Ngôi Lời, vì họ cũng bị ràng buộc bởi Lời ... 
 
 
Vì tất cả đều đang bị cuốn hút bởi NgôiLời, được sống bởi NgôiLời, hoặc qua đời theo sự phán xét của 
Ngài. Kìa! Ngôi Lời vữngbềnluôn mãi mãi ... Bất biến và vĩnh cửu, không thay đổi, có thẩm quyền toàn 
vẹn trên tất cả mọi thứ, ánh sáng và bóng tối, người công chính và kẻ ác ...  
 
Thật vậy, toàn thể vũ trụ được đặt trong giới hạn của Thánh Ý của Ngài, Đấngđã tạo ra nó, mãi mãi và 
mãi mãi ... Amen. 


