
V4/7 Con Cái của sựBất Tuân và tiếng khóc oa oa trong vườn nho 

 

Từ Chúa, Đức Chúa Trời và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta –Ban cho ngày 14 tháng 4 năm 2006 

Lời của Chúa đã phán với Timôthê, cho tất cả những ai có tai để nghe 

 

Này, sự Uy Ngi từ trên cao đã ngự trong số những con người, và Ngàiđã mở miệng để nói chuyện một 

lần nữa. Vì Ta đã nói, nên Ta nói. Tuy nhiên, những kẻ tự kiêu đã không biết Ta, và những người tự gọi 

mình là Kitô hữu từ chối lắng nghe; thực sự, dân của Ta từ chối Ta và từ chối đi theo cách của Ta, 

Chúa phán. Và mặc dù Ta đã nói và sẽ tiếp tục nói, đây, Ta sẽ tiết lộ kế hoạch của Ta bằng Thông Điệp 

và âm thanh của cây kèn, dân của Ta sẽ không lắng nghe Ta… 

 

Mặc dù vậy, vì thế,Đấng đang có,  đã đến, và sẽ đến, Đấng Toàn Năng phán rằng ... Ta chắc chắn đã 

gửi sứ giả của Ta trước mặt Ta; Này, Ta đã mở miệng của Ta để nói một lần nữa. Vì Ta là Chúa, và Ta 

không thay đổi. Do đó, tìm kiếm Ta trong khi Ta có thể được tìm thấy; kéo đến gần với nỗi sợ hãi và 

run rẩy, và nhìn vào sự cứu rỗi của Ta, hình ảnh của Thiên Chúa Vô Hình. 

 

Phải, đến gần, và khiêm nhường,hạ mình dưới chân của Đấng Thánh của Do Thái. Vì Sư Tử sẽ đến 

trong sức mạnh của Ngài, Ngài sẽ xuất hiện đột ngột ra khỏi chỗ của Ngài và xé tất cả kẻ thù của Ngài 

thành từng mảnh. Kìa, tất cả dân cư trên thế gian sẽ bị cúi xuống; Dân của Ta sẽ than khóc, và kẻ vô 

thần sẽ sợ hãi khủng khiếp. Vì Ta có một Đấng Toàn năng và mạnh mẽ, Người có thanh kiếm từ miệng 

của Ngài, có khuôn mặt giống như mặt trời, chiếu sáng trong sức mạnh của nó. 

 

Kìa, Chiên Con được trở thành nhưSư tử gầm! Rùa, Ôi, Con trai của David! Thu thập, và phán xét trái 

đất! Để thu hoạch lúa đã chín muồi và sẵn sàng cho gặt hái! Lấy ngai vàng của các ngươi, Ôi, Con Trai 

của Đấng Tối Cao! Ngồi trên ngai vàng của David, ngai vàng của vinh quang của các ngươi! Đức Chúa 

phán. 

 

Như vậy, Đức Chúa, Đấng Thánh của Thiên Chúa, Đấng được gọi là ĐứcKitô và Chúa Giêsu, YahuShua 

Đấng Mết-si-ah… Cha Thánh, Ngài đã sinh ra Ta. Con ở trong Ta, và Ta ở trong Con ... Chúng Ta là Một. 

Tađã trở thành xác phàm, Immanu En; từ lòng mẹ của trinh nữ mà Ngài đã gửi cho Ta, để cứu những 

đau đớn của tội lỗi. Ta đã làm tất cả.những gì Ngài đã muốnTa làm. Ngay cả với cái chết, Ta cũng đã 

bước vào sự vâng phục, và từ cái chết Ta đã sống lại và đã lên ngồi bên tay phải của Ngài. Và bây giờ 

thời gian đã đến, thời gian của sự trở lại của Tađã gần. 

 

Do đó, nghe tiếng nói của Đấng Thánh của Do Thái, Ôi, các dân tộc của thế gian!  

Vì Ta đến một cách nhanh chóng, và không ai thoát khỏi vinh quang của Ta! Kìa, vẻ Mặt của Ta đã thay 

đổi, và Ta đã đặt khuôn mặt của Ta chống lại kẻ ác!… 

 

Ta đã chết để các ngươi có thể sống, nhưng các ngươi chọn cái chết và dẫm lên những món quà của 

Ta; các ngươicũng sẽ không hôn lên Chúa Con, như là một phần của giao ước thánh ... Các ngươi đã 

che đậy Ta trong những nụ hôn của Giuđa! Các ngươi chắc chắn đã phản bội Con của Thiên Chúa hằng 



sống! 

 

Kìa, các ngươi lắc nắm tay của các ngươilên trời và hét lên những lời tục tĩu trước Mặt Thiên Chúa của 

các ngươi! Ngày và đêm các ngươi lấy Danh của Thiên Chúa cách vô ích, khi các ngươi chìm sâu hơn 

và sâu hơn vào vũng bùn theo cách của mình, sâu hơn và sâu hơn vào cái hố! Này, các ngươi làm đau 

cừu và giết mổ chiên của Ta! Ngày và đêm, các ngươi phạm tội giết người và thực hành sự ghê tởm! 

... Vì thế,các ngươi sẽ trở thành người bị đau khổ, các ngươi sẽ bị giết mổ; Này, ngay cả hai mươi mốt 

bản án Ta sẽ gửi cho các ngươi! 

 

VìTa biết trái tim của các ngươi, tất cả những kẻ xấu xa! Ta đã nhìn thấy dấu ấn trên bàn tay phải và 

trên trán của các ngươi, và cách các ngươi tự hào bước đi trong sự xấu hổ của mình. Vì các dân tộc 

không biết Ta, và dân của Ta vẫn từ bỏ Ta. Một lần nữa Ta nói với các ngươi, Ta biết trái tim của các 

ngươi, Ta đã phân biệt mọi { nghĩ và { định ... Cách của các ngươi là xấu xa, công việc của các ngươi 

đáng khinh, sự gian ác vượt ra ngoài so sánh! Và vì vậy Ta đang đến một cách nhanh chóng, mang tất 

cả sự gian ác của các ngươi đến một kết thúc đột ngột! 

 

Vì vậy, Đức Chúa, Thiên Chúa của quyền lực và vinh quang ... Con của Ngài, vườn nho là bệ của Ngài! 

Mọi người, những trái nho của Ngài! Đạpchúng trong máy ép rượu vang của cơn thịnh nộ của cơn 

giận dữ của Ta! Phá vỡ các bức tường và xé các hàng rào ra, và tiêu diệt tất cả những cây hồng hoang 

và gai! Đạp chúng xuống, cho đến khi không có gì còn lại! Vì vườn nho của Ta đã sản xuất nho hoang 

dã! Kìa, rễ của sự hư thối lao xuống sâu, và dây leo của sự gian ác lan đến tận cùng trái đất! 

 

Ta đã gửi cho họ Đấng Mết-si-ah, Người gieo giống của những hạt giống của sự cứu rỗi, nhưng dân 

của Ta đối xử với họ như những loại thảo mộc đắng, và thế hệ tội ác này tìm cách bỏ chúng đi. Là một 

trong những người ném một hòn đá xuống sâu trong biển, họ đã cố gắng che giấu Lời của Ta. Trong 

danh nghĩa của khoa học, họ đánh lừa mọi người và làm hỏng tâm trí của những người nhỏ bé. 

 

Kìa, như một người bị lừa dối, là người yêu sự lừa dối, họ vô vọng tìm cách im lặng DanhTa, khi họ cố 

hết sức để loại bỏ Sách của Ta trước mọi người, rằng sự thật lời nói của Ta có thể bị che giấu khỏi mắt 

họ mãi mãi. Vì họ luôn luôn cố gắng với Ta, một người đã khinh bỉ lời nói của Ta và khinh miệt những 

điều răn của Ta, nói rằng, “Tanhậm lời ai, cũng không phải với bất kz vị thần nào. Vì vậy, Ta là con 

người, và Ta đi theo con đường riêng của mình. ”Vì vậy, hạt giống thánh đã chết trong số đó, những 

cánh đồng dễ chịu bị bỏ hoang, và những đồng cỏ tuyệt đẹp bị khô cằn, vì không có mưa. 

 

Kìa, trái tim của dân này đã quay lưng chống lại Ta! Thật vậy, lương tâm của họ bị ô uế, và tâm trí của 

họ liên tục ôm lấy những suy nghĩ xấu xa; một cơ sở kẻ bị hư mất trong cay đắng của mình, kẻ biến 

công lý thành cây ngải đắng và ném sự công bình xuống đất! 

 

Do đó, Đức Chúa phán như vầy, để ngạo mạn, tự cao, để kẻ áp bức và đạo đức giả… Nghe Lời của Đức 

Chúa, mở tai ra cho Lời này mà Ta nói chống lại các ngươi! Vì Ta thề bởi chính Ta, Đức Chúa phán, Ta 

chắc chắn sẽ phá vỡ các ngươi! Trong cơn giận dữ dữ dội của Ta, các ngươi sẽ bị gẫy ra thành từng 



mảnh; loài người sẽ bị quăng xuống đất! 

 

Nầy, Ta sẽ ném các vương quốc của loài người xuống! Toàn bộ đám đông độc ác này sẽ bị ném vào 

Sheol! Và ai sẽ giải cứu các ngươi khỏi độ sâu của cái hố đó? Ai trong số các ngươi có thể đánh thức 

bản thân từ cái chết, hoặc đứng lên trong ngôi mộ ?! 

 

Vì vậy, kẻ kiêu ngạo sẽ không khôn ngoan thoát khỏi Ngày của Đức Chúa. Vì những đứa trẻ không 

vâng lời sẽ bị buộc phải cúi xuống trong chiều sâu của nỗi buồn của chúng, và sự láo xược sẽ bị để lại, 

đắm mình trong bóng tối của sự hiểu biết của chính họ. Vì nó đã được viết ... Sẽ có tiếng khóc trong 

các quảng trường công cộng, và trên mọi đường phố họ sẽ nói ... ‚Khốn kiếp là tôi! Khốn nạn là tôi! 

”Họ thậm chí sẽ triệu tập người nông dân để tang và kêu gọi những người than khóc khéo léo than 

vãn với họ. Và trong tất cả các vườn nho sẽ có sự khóc lóc, ngay cả đến tận cùng của trái đất cay đắng, 

vì Ta chắc chắn sẽ vượt qua các ngươi, Đức Chúa phán. 

 

Do đó, Đức Kitô, Đấng cứu thế, Đấng Cứu Chuộc của các ngươi phán rằng… Những người yêu dấu, 

đến với Ta, tụ họp lại, và nắm lấy tất cả những gì Ta đã làm. Những người yêu dấu, sống cho Ta, và tìm 

cách để nhận biết Ta như Ta thật sự, và Ta chắc chắn sẽ đến và sống trong các ngươi. Này, ngay cả Ta 

cũng sẽ trở lại một cách nhanh chóng và đón tiếpcác ngươi đến với chính Ta, kéo một số các ngươira 

khỏi lửa, trước thời gian, nhưng nếu vẫn tuân theo những người khác,những kẻ phải ở lại và được 

mang ngang qua. Vì lò lửa sẽ nổi xung, thậm chí gấp bảy lần so với tất cả các lần trong quá khứ, vì 

Ngày thanh toán là trong tầmtay. 

 

Và mặc dù nhiều người sẽ bị bỏ lại, mặc dù vô số người phải ở giữa lò lửa, Ta sẽ không từ bỏ việc của 

riêng Ta. Vì Ta biết tất cả những ai sẽ đến với Ta, Ta biết điều gì là cần thiết nhất cho mỗi người, và Ta 

chắc chắn sẽ làm những gì đúng theo Thánh Ý của Ta ... Vì vậy, hãy kêu cầuDanhTa khi các ngươi cần. 

Quay lại với Ta trong giờ tối tăm nhất của mình, và Ta sẽ trú ngụ trongcác ngươi trong sức nóng của 

ngọn lửa, mangcác ngươi qua lửa mà không bị tổn thương. Thậm chí khói của nó cũng sẽ không được 

tìm thấy trên y phục của các ngươi. Vì Ta là Chúa. 

 

Vì vậy hãy chú ý, dân của Ta, hãy tỉnh táo! Vì lò lửa là Tuần cuối cùng, sự phán xét của Thiên Chúa đổ 

ra trên tất cả các quốc gia. Thật vậy, nhiều người sẽ hư mất trong những ngày đó, nhưng nếu không ai 

kêu cầuDanhTa, trong sự chân thành và trong sự thật, sẽ phải chịu đựng cơn thịnh nộ của Ta, hoặc bị 

phán xét. Tuy nhiên, dưới những bàn tay của kẻ ác, đầy tớ của tên ác quỷ, họ sẽ phải chịu đựng một 

thời gian, nhiều thời gian và sự phân chia thời gian. 

 

Không phải là tuyệt vọng, dân của Ta, vì trong những ngày đó, cái chết sẽ được lợi ... Vì các con sẽ ở 

với Ta ngay lập tức, trong nháy mắt, các con sẽ nhìn thấy khuôn Mặt của Ta! ... 

 

Vâng, trong những ngày đó, sẽ được rút ngắn vì sợ rằng không có xác phàm nào được cứu, Người yêu 

dấu của Ta sẽ nhìn thấy các Thiên sứ của Thiên đàng đi lên và đi xuống trên Con Người! ... Vì Ta là Cầu 

Thang! ... 

 



Con Đường duy nhất dưới Trời!… Sự Thật và Sự Sống!… Sự thoải mái của các con trong những lúc đau 

khổ, Sức mạnh của các con khi đối diện với cái chết, sự giúp đỡ của các convà lá chắn của các con, 

Người giải thoát của các con… Sự cứu rỗi của Thiên Chúa! Mashiach! 


