
V3/9 Đức Chúa phán! Hãy mang theo Liềm vàThu thập Nho vào Máy Ép Nho của Ta, 
được gọi là Trận Chiến Ha-ma-ghê-đôn 

 
Từ Chúa, Thiên Chúa và Đấng cứu độ của chúng ta –ban cho Ngày 2 tháng 11 năm 2005 
Lời Chúa phán với Timôthê, cho tất cả những ai có tai để nghe! 
 
Timôthê, hãy viết những Lời này cho muôn dân, tất cả những ai sẽ lắng nghe những gì Chúa Tể trời 
đất phán với những người sống trên Trái Đất, dưới lòng Đất và chúng ở trên các tầng trời 
 
Những lỗ Tai hãy mở ra, hỡi dânTa, tiếng kèn đang vang lên và Chúa Tể của các vị vua, Vua của các vị 
vua, đang đến và chưa thể nhìn thấy được, mặc dù đã thấy rồi.. 
 
Và vẫn chưa đến trong sự sáng chói của bản thể Ngài, nơi mọi con mắt sẽ nhìn thấy hình ảnh của Ngài, 
vì đó là hình ảnh của Thiên Chúa! Mọi con mắt sẽ nhìn thấy Ngài Những người đang ngủ, những người 
tỉnh táo, những người bị kết án và những người đã ở trong Thánh địa. 
 
Và ôi, vâng, các ngươi, những con chim hôi hám và đáng ghét, đang bay giữa trái đất, các ngươi sẽ 
nhìn thấy Ngài. Và cũng chính giờ đó, tất cả các ngươi sẽ bị diệt vong, cùng với tất cả những kẻ đã chú 
ý đến sự vi phạm của các ngươi và theo sau các ngươi. Tất cả các linh hồn của các ngươi rơi xuống, và 
không thấy được bởi các con cái của Ta, sự tồn tại của các ngươi đã biến mất khỏi các ngươi, các 
ngươi đã bị xóa nhòa. Vì các ngươi đã dẫn dắt chiên của Ta đến lò sát sinh, và đã giết thịt những con 
chiên của Ta, Các ngươi sẽ bị thiêu rụi hoàn toàn bởi ngọn lửa không thể dập tắt, rằng đi trước Ngài là 
Đấng đang, và đã là Người Con một duy nhất của Đấng Thánh, Đấng Toàn Năng, Thần khí của Thiên 
Chúa, Sự khởi đầu và Kết Thúc. 
 
Tất cả bóng tối bị nuốt chửng, trong vinh quang của Con Chiên mãi mãi và mãi mãi, vì Ngài xứng 
đáng.Một mình Ngài là xứng đáng và đã phá vỡ dấu Ấn, và mang tất cả mọi thứ để hoàn thành, vì bởi 
Ngài, mà khởi đầu của tất cả mọi thứ, được thực hiện.Không có gì đã được tạo ra, điều đó đã được 
tạo ra, điều đó đã không được tạo ra thông qua Ngài.Ngài là Khởi đầu và đang đến nhanh, và sẽ 
nhanh chóng kết thúc.Thanh Kiếm của Ngài ở trong Miệng Ngài, lưỡi liềm của Ngài ở trong Tay Ngài. 
 
Gặt hái, ôi! Con của Thiên Chúa Tối Cao…Gặt háicách hùng mạnh trước mắt mọi người…Ném sự phán 
xét của các con, nhân Danh Đấng Tối Cao. Một lần nữa, Con Ta, gặt hái, và tập hợp những người Tàn 
Dư Còn Sót Lại, cất Giấu họ đi một lúc, và những lúc và nửa thời gian. 
 
Thiên thần thứ hai, cầm liềm và tập hợp những chùm nho từ khắp trái đất. Tập hợp chúng lại với 
nhau, vào máy ép rượu vang của Ta, còn được gọi là Trận Chiến Armageddon, chân củacác congiẫm 
lên chúng một cách triệt để, các con yêu dấu của Ta… Xé chúng ravới thanh kiếm của miệng các con. 
 
Trong những Lời của các con là sức mạnh của Thiên Chúa, tách biệt xác thịt của chúng với gân cốt của 
chúng,Và gân cốt của chúng từ xương của chúng, và chính linh hồn của chúng từ cơ thể của chúng. 
 
Xác thịt của chúng sẽ như một bữa tiệc cho tất cả các loài chim và thú dữ trên cánh đồng, vì chúng đã 
ăn thịt của các vị thánh của Ta, đã theo sau mỗi con chim ô uế và đã tôn thờ con thú kẻ đã trở thành 
con người. Và vì vậy, chúng, những người hành động theo cách như vậy, sẽ bị bỏ lại và nuốt chửng 
theo cách tương tự, vì đây là phần thưởng xứng đáng của chúng. Sức Mạnh là Đức Chúa, Thiên Chúa 
của các con, và bốc lửa là cơn giận dữ của Ngài… Ai có thể hạ nhiệt vẻ mặt nóng bỏng của Ngài một 



lần trong cơn thịnh nộ? 
 
Sự báo thù là của Ta, Đức Chúa phán! Sự báo thù là của Ta. Mặc dù vậy, Takêu gọi các con bây giờ, 
Những đứa con quý giá của Ta, Các con đã trở thành một vùng đất hoang trong sự bất tuân của mình, 
và tội lỗi…Sự gian ác của các con và mùi hôi thối bốc lên đến tận Thiên Đàng, nhưng Ta vẫn kêu gọi 
đếncác con. 
 
Chính Thần Khí của Ta đã đổ ra, vì vậy các con sẽ nhớ và đến với Ta, các con chọn cái chết, các con 
chọn cái chết, sự cay đắng, nỗi buồn cay đắng,. Sự sống đã trở thành cái chết và người chết được 
sống. Các con của Ta, Đức Kitô là sự cứu rỗi của các con! Đó là Ngài mà Ta đã gửi, và gửi một lần nữa 
để cứu các con.Đừng quay đi để bị tiêu diệt 
 
Ở trong tình yêu, qua Con Ta, Đấng có sự sống đời đời trong Ngài, và qua những Lời của Ta có sự sống 
đời đời trong chúng. Taban cho các con Manna từ Thiên Đàng, và Suối Nước của Sự Sống từ Tảng Đá, 
một lần nữa, các con đã chọn sự chết đói và mất nước. 
 
Vụ thu hoạch đầu tiên thì rất thấp kém, nhưngVụ Thứ hai sẽ rất nhiều. Các thợ gặt đã ở trong cánh 
đồng. Hãy lắng nghe họ! Vì Họ nói thay cho Ta. Những người đơn sơ thấp hèn sẽ được mang đi… 
Những người hùng mạnh, bị hạ xuống. 
 
Trận chiến của mọi thời đại đã diễn ra…Sự Chiến thắng, chắc chắn…Sự kết thúc của sự dữ đã được 
viết ra trước nền tảng của thế giới. Hãy dâng vinh quang cho Chúa Kitô…Danh của Ngài là Chúa Giêsu 
Vì đó là Người mà Ta đã tôn vinh trong Danh của Ta, và vinh quang của Ta là vinh quang giống như 
Ngài sở hữu. 
 
Bởi Ngài là tất cả trong tất cả mọi người Và tất cả, đó là ở trong Ta, Cha của các con, Thiên Chúa của 
các con, mãi mãi và mãi mãi, những ngày không có hồi kết. Một người đến, tất cả hãy đến …Bây giờ là 
thời điểmđã được chỉ định. Amen. 


