
V4/5 ALLAH KHÔNG LÀ DANHTA! Lời Tiên tri chống lại Dân Tộc Vĩ Đại, Ishmael 

 

Từ Chúa, Đức Chúa Trời và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta – ban cho ngày 3/4/06  

Lời Chúa phán với Timôthê, chotất cả những ai có tai đểnghe 

 

Này, Đức Chúa là cao cả và được nâng lên! Đức Chúa đã thấy sự đau đớn của dân Ngài, và nhớ lại 

những tội lỗi và lời nói phạm thượng của kẻ ác và những kẻ đi theo chúng, những ai quan tâm đến 

những lời dối trá và những lời lừa dối tinh tế của họ ... Chúa đã nhìn thấy và Ngài đã nghe, và Ngài sẽ 

không quên! 

 

Vâng, Ngài đã nhớ đến máu dínhtay những kẻ bạo lực, và đã nhớ lại hành động của họ và sẽ không 

quên sự gian ác của họ. Vì chúng nó giơ bàn tay lên nghịch cùng Ðức Chúa Trời của Do Thái, và khi 

kiêu ngạo, họ tự nhủ rằng: Chúng ta sẽ lên trên các núi của Do Thái, làm ô uế đất. Chúng ta sẽ giết các 

con cháu của Gia-cốp, và hủy diệt tất cả các cây cối của nó! Chúng ta sẽ kéo họ lên bằng cội rễ và xóa 

bỏ Do Thái khỏi là một quốc gia, mãi mãi! " 

 

Nhưng Đức Chúa Trời của Do Tháiđã thấy; YAHUWAH đã nghe nó, và chắc chắn sẽ trả lại! Ngài sẽ trả 

hết những công việc trên đầu chúng, và mọi kế hoạch của chúng sẽ quay ngược lại trên dân của 

chúng! Vì chính Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ra khỏi chỗ của Ngài và chiến đấu chống lại chúng! 

 

Kìa,dân tộcvĩ đại! Đức Chúa phán...(Chúa đang nói về người hồi giáo) 

Hãy nhìn vào đám đông dân Ismael! Họ có rất đông và hùng mạnh, và không hối hận; Nhiều quốc gia 

và dân tộc bao vây vùng đất,(mục tiêu của họ là xóa sổ Do Thái) Một người kz quặc kẻ thực hành 

đồghê tởm! ... 

 

Kìa, năm lần mỗi ngày họ cúi xuống và khen ngợi Thần của họ theo tinh thần của kẻđã bị ném xuống! 

Vì thế, một trong những người sẽ đột kích trên Giao ước Thánh đã đến, Sẽ có sự bình an với các 

ngươi, hỡi con cháu của Ismael; Nhưng sẽ chẳng có sự bình an. 

 

Vì Đức Yavê Thiên Chúa phán như vầy: Ta sẽ giơ Tay ra và đánh ngã các ngươi! trong sự nổi loạn của 

ngươi, trong giữa cuộc chiến đấu ác liệt của các ngươi Ta sẽ hủy diệt các ngươi, và khiến ai nấy chỉa vũ 

khí chống lại anh em mình, và trong điên cuồng các ngươi sẽ bị tiêu diệt! Vì Ta là Đức Yavê, Ta biết các 

khát vọng giết người của các ngươi đối với dân Ta, và sự thù ghét mà các ngươi có cho Ta! 

 

Vậy nên, Đức Chúa phán rằng: Mặt Taquay lại nghịch cùng các ngươi, và cánh Tay Ta sẽ giang ra cho 

đến chừng nào Ta đã quét sạch các ngươi khỏi mặt đất! Trên những cái chốt, kim, đinh và kính vỡ mà 

các ngươi sẽ đi, xé thịt chân của các ngươi ra! ... Máu của sự ô nhục của các ngươitheo sau các ngươi, 

nhuộm đường phố của các ngươi; nỗi đau của nó sẽ không chấm dứt, và các ngươi sẽ không được 

nghỉ ngơi, cũng không được trì hoãn. 

 



Vì vậy, đây là những gì Đức Chúa đã ban ra và sẽ được hoàn thành; bởi vì các ngươi đã giẫm lêncác 

điều răn của Ta, và không ngưng giết dân Ta, đặt tay trên đàn chiên yêu dấu của Người chăn chiên, và 

làm hại chúng nó, Đức CHÚA phán như vầy: các ngươi sẽ là bầy được cho vào lò sát sinh!  

 

Nầy, Ta sẽ vẽ những ngọn đồi bằng máu của tổ phụ các ngươi và máu các con của các ngươi! Các núi 

của Do Thái sẽ nhỏ giọt máu của các anh hùng của các ngươi! Vì Đức Yavê chống lại các ngươi, ôi hỡi 

dân hung bạo! Kìa, Ðấng Thánh của Do Tháichống lạicác ngươi, ôi hỡi những đứa con gian ác của 

Ismael! Vì vậy, Ta sẽ trả lại cho các ngươi tất cả các điều ác của các ngươi! Thậm chí Ta sẽ mang lại 

một phần thưởng khủng khiếp trên đầu các ngươi vì mọi sự gian ác của các ngươi, tại nơi các ngươi 

đã xem thường Ta! 

 

NÀY, CƠN THẠNH NỘ CỦA TA SẼ GIÁNG TRÊN CẢ ĐÁM ĐÔNG CỦA CÁC NGƯƠI; nó sẽ vào tận trong 

bất cứ khu đất nào, nơi mà TÊN ALLAH được thờ phượng; ISHMAEL CHẮC CHẮN SẼ CHẾT! Vì hắn đã 

báng bổDanh Ta cách dữ dội, và làm ô uế nơi thánh của Ta, hắncũng đã không ngừng làm hại đến dân 

Ta; Kìa, lời nói phạm thượng đã không ngừng phun ra từ miệng hắn! Vì vậy Ta sẽ làm cho hắn bị 

nghẹn lại, và vì tràn ngập những điều gớm ghiếc của nó, Ta sẽ làm cho nó bị chết đuối, ngay cả trong 

chính sự nôn mửa của hắn! 

 

Vậy, hãy nghe Lời Đức Chúa, Hỡi con cái của Ismael: Các xác chết thối rữa của các ngươi sẽ nằm dưới 

đường phố vì cớ các mưu sát của các ngươi, mà các ngươi đã đánh dân Ta trong cơn thạnh nộ với đòn 

liên tụccủa các ngươi! Phải, các ngươi sẽ ngã xuống, ngay giữa các khu bảo tồn bị ô nhiễm của các 

ngươi, bị nghiền nát dưới sức nặng của những ngôi đền đáng ghê tởm của các ngươi! Yavê, Ðức Chúa 

Trời của Do Thái phán vậy, cho đến chừng nào Tađặt xuống đất mọi vật gớm ghiếc của các ngươi, và 

khiến dân các ngươi khỏi sự nhớ lại đời đời! Vì các ngươi che mặt, mọi công việc đều đáng gớm ghiếc 

trong mắt Ta; vì vậy cơn thạnh nộ của Đức YAHUWAH nổi lên chống lại các ngươi, hỡi những kẻ đáng 

khinh! Kìa, nó sẽ đổ xuống trên các ngươi, hỡi dân tộc bị diệt trừ, cho đến khi các ngươi bị tiêu thụ 

hết! 

 

Chúa tể quyền phép và vinh quang phán: Nầy, cơn giận Ta sẽ không bị xua đi, cho đến khi sự báo thù 

của Ta được thỏa mãn! Vì Ta sẽ ra ngoài để trả thù cho kẻ thù nghịch Ta, Và trong cơn thịnh nộ của 

Ta, Ta sẽ phá huỷ toàn bộ đồn lũy của các ngươi! Vì thanh gươm của Ta sắc bén, và với nó Ta sẽ đánh 

nhanh chóng và chặt các ngươi xuống! Trong cơn nóng giận của Ta, Ta sẽ xé các ngươi, kéo chân tay 

các ngươi ra và tách rờicác ngươi ra! Nầy, Ta sẽ thiêu rụi sự dư lượng trong cơn nóng nảy của Ta! Rồi 

tất cả những người nhìn các ngươi sẽ kinh ngạc, và nhiều dân tộc ở xa và rộng sẽ biết: Ta là Đức Yavê, 

và không có ai khác! 

 

Kìa, Ta sẽ làm cho đất các ngươikhô cằn và đánh dân các ngươi; một vùng đấtvô giá trị của những nỗi 

đau sẽ là thịt của các ngươi, và chịu đựng đồ uống! Vì như các ngươi đã làm cho các tôi tớ Ta, là 

những người mà ta yêu, thì nó sẽ làm cho các ngươi; Thậm chí gấp đôi khi các ngươi sẽ nhận được 

bàn Tay của Ta! Mắt của Ta sẽ không tha, Ta cũng không cho các ngươi thấy bất kz sự thương hại nào! 

Vì Ngày của cơn lôi đình đã đến, ai sẽ đứng vững?! 

 



Vậy nên, nó sẽ được làm trọn, ôi Hỡi dân tộc vĩ đại, con cháu của Ishmael, và sẽ ứng nghiệm, vì Miệng 

của Đức Chúa đã nói điều đó: Trong thời gian chưa đầy một tuần, các ngươi sẽ giơ tay lên chống lại 

mọi người, và mọi người sẽ đứng lên chống các ngươi; và như một các ngươi sẽ nâng gót chân của các 

ngươi lên chống lại dân của Ta và đi chống lại núi thánh của Ta ... Tuy nhiên, Ta sẽ bước xuống đột 

ngột và nghiền nát các ngươi! Và với Bàn Tay của Taquơra sau, các ngươi sẽ bị phân tán và ngã mạnh 

xuống đất! 

 

Ôidân tộc lừa đảo, bao lâu các ngươi sẽ cố gắng để làm hư hỏngLời của Ta? ... Các ngươi sẽ từ chối Ta 

và Con Ta bao lâu nữa, YahuShua HaMashiach, Đấng Thánh, Đấng được gọi là ĐứcKitô và Chúa Giêsu, 

là Chúa? ... 

 

Bao lâu nữa các ngươi sẽ làm theo cách của Satan, Hăng hái bước đi trong nguyên nhân của hắn, 

người theo hầu của hắn? ĐứcYavê Ðức Chúa Trời của Do Thái phán như vầy: Các ngươi sẽ không thay 

đổi, cũng không thêm vào, cũng không lấy ra khỏi Lời của Đức Yavê Đấng Tối Cao! CÁC NGƯƠI CŨNG 

SẼ KHÔNG ĐƯỢC CHỐI BỎ DANH NGÀI! CÁC NGƯƠI CŨNG SẼ KHÔNG ĐƯỢC LÀM Ô NHƠ DANH MÀ 

TA ĐÃ BAN CHO CON TA, NGƯỜI ĐƯỢC GỌI LÀ ĐẤNG KITÔ!  

 

Vì vậy, các ngươi sẽ không ở một mình trong sự hoang vu của các ngươi, vì thậm chí ngay cả kẻ thù 

củacác ngươi, hội thánh mà cai trị từ bảy ngọn núi, cũng sẽ liên hiệp vớicác ngươi trong sự trừng phạt 

của các ngươi! Vì sự gian dâm và giết người của các ngươi đã được xếp chồng chất lên trên - qua các 

thế hệ khác, thậm chí lên đến đỉnh cao của trời! Và vì vậy, Đức Chúa đã tuyên bố sự kết thúc củacác 

ngươi; này, một kết thúc khủng khiếp sẽ đến trên các ngươi! ... SỰ HỦY DIỆT TỪ ĐẤNG TOÀN NĂNG, 

CHO ĐẾN KHI MÁU DÂNG LÊN ĐẾN CỔ! 

 

Thật vậy, tất cả các tôn giáo trên thế giới đều vô ích. Mỗi người trong số họ tôn thờ các vị thần giả và 

luôn nhìn vào thần tượng của họ. Tuy nhiên, những điều đó sẽ tốt đẹp hơn các ngươi, khi ngày cơn 

thịnh nộ của Đức Chúa Trời được tỏ ra. Ngay cả dân ngoại sẽ được tha, khi người ta kêu cầu Danh Đức 

Yavê trong ngày đó ... Và Danhmàbởi Ngài Ta sẽ được gọi là YahuShua HaMashiach; ngay cả khi hễ ai 

kêu cầuDanh Đức Chúa Giêsu Kitô cũng sẽ được chấp nhận; vì Ta biết trái tim của con người. Vì không 

có một cái Tên nào dưới Trời mà các ngươiphải được cứu, hơn là chỉ bởi một mình Đức Vua. 

 

Bây giờ hãy lắng nghe Yavê Đức Chúa Trời phán: Như Ta là, Đức Chúa phán, Đấng Kitô cũng vậy, Đấng 

được gọi là Giêsu. Và như Ta được biết về Ngài, thì Ngài cũng biết đến Ta. Vì thế, bất cứ điều gì Ta sẽ 

làm bởi Ngài; và bất cứ điều gì Ta tuyên án như thánh hóa đều được Ngài thánh hoá; và những người 

bị lên án sẽ bị hủy diệt bởi Ngài.  

 

Bất cứ cái gì bị hư hỏng đều được làm cho không hư hỏng bởi Ngài, và điều đã từng một lần chết đã 

được làm cho sống lại bởi Ngài... Dù rằng tất cả những ai yêu mến Ta thì sẽ vâng lời Ngài, nhận được 

sự sống đời đời bởi Ngài. Vì những người yêu mến Ngài yêu mến Ta, và những người thờ phượng Ngài 

thờ phượng Ta, và sẽ đi từ sự phán xét đến sự sống. Vì Ta đã vinh danh Tên Mêsiah, và Ta sẽ làm lại 

như vậy. Kìa, YahuShua là Đức Chúa trên Trời và Đất, vì Cha và Con là Một, thậm chí từ đời đời cho 

đến mãi mãi, MỘT. 



 

Đức Chúa tể Quyền Phép và Vinh Quang phán như vầy: Nào Ta có vui trong việc tiêu diệt kẻ dữ không 

? KHÔNG! Ta không,thay vì vậy, những kẻ xấu xa lánh khỏi những con đường tà ác của mình và làm 

điều gì là đúng, mọi người đều ăn năn và trở lại với Ta ... Tuy nhiên, Ta nhìn thấy trái tim của các 

ngươi, những người con của sự gian ác. Vì cha các ngươi đã bị đuổi ra khỏi trại của Áp-ra-ham, và vì 

vậy các ngươi sẽ bị quăng ra khỏi đất. Nầy, Ta sẽ nhổ các ngươi, và đất sẽ tiêu diệt các ngươi! 

 

Vậy, hãy lắng nghe những gì ĐứcYavê - VÀ ĂN NĂN, và Ta vẫn có thể tìm thấy một nơi cho các ngươi; 

Vì Ta là Cha của tất cả ... Và Ta biết ai đã làm hỏng trái tim của các ngươi, Và các phương tiện mà các 

ngươi đã trở thành. Chất chứa đầy hận thù, bạo lực và tội lỗi ... Tên ác quỷ là kẻ thùthực sự của các 

ngươi! 

 

Kìa, nó đã bị quăng xuống, đi rảo quanh như sư tử gầm tìm kiếm những kẻ mà hắn có thể nuốt chửng. 

Và hắn sẽ nuốt các ngươi, ngay cả bởi những ham muốn ích kỷ và những { định xấu xa của các ngươi, 

bởi đó,hắn cũng đã làm các ngươi quay lưng lại với Thiên Chúa duy nhất và Chân Thật.Vâng,Ta, Thiên 

Chúa của Ápraham, Đấng mà các ngươi nói là Thiên Chúa của các ngươi ...  

 

Tuy nhiên, các ngươi không biết Ta, Ta cũng không nghe những lời cầu nguyện của các ngươi, vì 

những lời cầu nguyện của các ngươi là một sự ghê tởm với Ta! Vì các ngươiđã làm ra một cuốn sách 

chứa đầy những điều gớm ghiếc, nhiều lời của sự hư nát, phun ra từ một tâm hồn dối trá! Quả thật, 

các ngươi theo một người đã chết, người mà các ngươi nói là một vị tiên tri của Thượng Đế; nhưng 

hắn KHÔNG PHẢI là một tiên tri của Ta, cũng không phải Ta đã nói chuyện với hắn, và Ta cũng đã 

không sai hắn ta! Hắn đã bị lừa gạt bởi kẻ ác, thậm chícác ngươicũng đã bị lừa dối! Tất cả Các ngươi 

phục vụ cho SATAN, và chia sẻ trong các khát vọng của hắn! TẤT CẢ CÁC NGƯƠI ĐỀU PHẢI CHẾT! 

 

Vì vậy, hãy nghe những gì Đức Chúa đòi hỏi, lắng nghe và làm như vậy, và các ngươi sẽ sống và không 

chết ... Như vậy Đức Chúa phán: Tất cả đã phạm tội. Không có người công chính, không, không một ai. 

Vì vậy, ngay từ đầu, ĐứcYavê Thiên Chúa đã đòi hỏi của lễ hiến tế và máu đểlàm của lễ chuộc tội. Tuy 

nhiên, nhân loại sẽ không được cứu bởi máu của con chiên, dê, hay con cừu đực một tuổi, mặc dù 

chúng không có vết bẩn ... Chỉ có máu tinh khiết của một Người đàn ông, không có tội lỗi, Con một 

yêu dấu của Đức Chúa Trời, có thể cứu nhân loại khỏi chính họ ... Kìa, Chiên Con của Đức Chúa Trời, 

Đấng bị đánh và bầm dập, bị nhạo báng, chế giễu, và treo trên cây Thập Giá.Vâng, ngay cả cây Thập 

Ttự Giá! ... Đức YahuShua HaMashiach, Đấng Cứu Thế của Thiên Chúa! 

 

Như vậy Đức Chúa phán: CHỈ CÓ THIÊN CHÚA MỚI CÓ THỂ THA THỨ TỘI LỖI! Và dù họ có số lượng to 

lớn, ngay cả những ngôi sao trên trời, Đức Chúa Trời đã tha thứ cho họ qua sự hy sinh của một Người 

mang họ vào chính Thân Thể của Ngài, mặc dù chính Ngài không có tội lỗi... Ngài đã chết! Kìa, Ngài đã 

sống lại! Vì Ngài là Con của Con Người, Người Con Một duy nhất của Đức Chúa Cha, Đức Chúa Trời 

trong xác phàm, Emmanu En; Con Đường duy nhất, Chân lý duy nhất, Sự sống duy nhất! 

 

Vì vậy, hãy nghe lời Chúa: Hãy kêu cầuDanh Ngài và được tha! Hãy thoát khỏi cơn thịnh nộ của Ta, 

thoát khỏi sự trả thù của Ta! Chúa Giêsu, Đức Kitô là ĐƯỜNG! YAHUSHUA HAMASHIACH LÀ DANH 



CỦA NGÀI! Nếu Từ chối Ngài thìcác ngươi bị hư mất, chịu đưa ra để phán xét và chết; sự thừa kế của 

kẻ dữ, hình phạt đối với mọi kẻ đi theo Satan-và các đầy tớ của hắn! 

 

Kìa, Đức Chúa Trời đang phẫn nộ, sự trả thù của Ngài đã đầy! Tuy nhiên, LòngThương Xót của Ta mãi 

mãi tồn tại cho tất cả những ai sống trong LòngThương Xót của Ta,Có Đấng đã được sai đến để làm 

trọn LòngThương Xót của Ta, vì Đức YahuShua là LòngThương Xót của Thiên Chúa! ... Trong Tay phải 

của Ngài, Ngài nắm giữ Sách Sự Sống; Và đây, Ngài có quyền năng để xóa bỏ tên của các ngươi khỏi 

các trang của Sách ấy! Và phần trong cuộc đời của các ngươi, nếu các ngươi không hoán cải; Và Ngài 

có quyền ban cho các ngươisự sống vĩnh cửu, Nếu các ngươi chọn để đón nhận được sự sống của 

Ngài. 

 

Do đó, hãy ôm lấy Thầy và Ngài sẽ ôm lấy các ngươi; Vì Ngài là Thợ Mộc và là Cha của các ngươi, qua 

Ngài, các ngươi đã được tạo ra; 

Kìa, Ngài yêu thương các con cái của Ngài với tình yêu sâu thẳm, tình yêu không thể dò được Vì vậy 

hãy đến, qui tụ lại trong Danh Ngài, Và Ngài chắc chắn sẽ ở giữa các ngươi ... 

 

Hãy ăn năn và kêu cầu Danh Ngài, chân thành và theo  lẽ thật, Và Ngài sẽ tha thứ cho các ngươi và 

chữa lành các ngươi và đón nhậncác ngươi, Rằng các ngươi có thể ở với Ta nơi Ta đang ở ... Ya-vêĐức 

Chúa Trời đã phán… 


