
V4/8 Thế giới này đang bị ĐÁNH PHẠT ... Một cây bị mục nát … 
 
Từ Chúa, Đức Chúa Trời và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta –ban cho ngày 17/04/2006 
Lời của Chúa phán với Timôthê, cho tất cả những ai có tai để nghe.. 
 
Thiên Chúa Cha phán như vầy ... 
Thế giới này đang bị đánh phạt, một cây bị hỏng,nósinh ra quả đắng chứa đầy chất độc! Tiếng kêu 
vang lên trên khắp trái đất, tiếng than khóc cay đắng nhất; Con cái Ta khóc vào buổi trưa, và không 
ngừng những giọt nước mắt của người vô tội! ... Các ngươi đã làm điều này, Ôi! Hỡi các dân tộc trên 
trái đất! Các ngươi đã làm điều này, Ôi! Những người quyền lực và sự giàu có, tất cả các ngươi,những 
người vượt quá giới hạn! CÁC NGƯƠIĐÃ LÀM ĐIỀU NÀY! Bởi vì lòng dạ chai đá của các ngươi, các 
ngươi đã phạm tội giết người! Nhằm mục đích tham lam, để đáp ứng nhu cầu thèm ăn và sự ham 
muốn ngày càng tăng của các ngươi, các ngươi đã phá hủy Vườn! 
 
CHẶT CÂY XUỐNG VÀ ĐỐT CÁC NHÁNH! 
BỨNG GỐC, BỬA NÁT RA VÀ ĐỐI TẤT CẢ RẼ CỦA NÓ! 
 
Vì vậy, Đức Chúa tuyên bố ... 
Đây là Trái đất của Ta, và đây là những đứa con trẻ của Ta; Ta sẽ cho họ ăn! ... Và các ngươi, Ôi, thế hệ 
ác độc nhất, sẽ chết đói! Vì các ngươi đã gieo, thì các ngươi sẽ gặt! Và những gì các ngươi đã cướp đi 
khỏi người nghèo và người túng thiếu sẽ bị lấy đi khỏi các ngươi, và các ngươi sẽ phải chịu đựng; kìa, 
ngay cả những gì các ngươi đã làm trong trái đất sẽ quay trở lại trên đầu mình! Vì Ta sẽ đánh các 
ngươi xuống và làm các ngươiđiêutàn, hoang vu nơi hoang giã, tai hoạ, ôn dịch và đói kém, cho đến 
chừng nào trái đất đã tiêu thụ hếtcác ngươi! 
 
Vì Đức Chúa phán với thế hệ của cơn thạnh nộ của Ngài thế này!... 
Khi sư tử bất thình lình phát ra từ chỗ trốn của nó và vồ lấy mồi, thì thế, Ta sẽ có làm gãy cổ thê của 
dòng dõi nầy và kéo nó đi, cho đến chừng nào hết thảy những kẻ còn sót lại của sự ác của các ngươi bị 
nuốt mất không?! Kìa, các ngươi sẽ bị gãy mà không có tay, và sự ác mà cư ngụ giữa các ngươi sẽ bị xé 
thành từng miếng! Vì Ta nổi lên trong cơn giận của Ta, Ta đến trong sự mãnh liệt của Ta! Này, Ta đang 
đến nhanh trong sức mạnh vĩ đại và vinh quang của Ta. Và ai trong các nước sẽ giải cứu các ngươi 
khỏi miệng Sư Tử ?! Ai trong số những kẻ hùng mạnh và kiêu căng sẽ có thể vượt thắng được những 
ngườibé mọn nhất mà Ta đang gửi ?! Vì Ta là Đức Chúa Trời! Vì vậy, để cho mọi đường nứt và mọi 
nền tảng sụp đổ; để cho trái đất nhường đường! Để những nơi cao rơi xuống với một tai nạn to lớn, 
và để cho mọi hình ảnh giả mạo bị hư mất trước quyền năngvĩ đại và đáng kinh ngạc của Đức Chúa! 
 
Hãy nhìn xem, sự giàu có của các ngươi đến lúc trở nên hư không.Ôi, cư dân của tráiđất! Vì đã có lời 
chép rằng: Sự giàu có của các ngươi sẽ bị mục nát. Vàng và bạc của các ngươi sẽ trở nên vô dụng, và 
sẽ làm chứng nghịch cùng các ngươi trong ngày thạnh nộ, và ăn thịt các ngươi như lửa. Vì vậy, tất cả 
kho báu mà các ngươi đã tích trữchống lại ngày, sẽ chôn vùi các ngươi ... Kìa! Sức mạnh của các ngươi 
bị thối nát, không có gì sử dụng được; nó sẽ tiêu thụ các ngươi! Vì các ngươi là những kẻ kz quái nhất, 
cả thế hệ của các dân lừa dối! 
 

NÀY, MẮT CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI ĐÃ THẤY NÓ! TAI CỦA NGÀI ĐÃ NGHE! 
 



Dân Ta bị đau khổ, và những người trung thành của Ta bị bức hại, bị tống giam và bị xử tử! Những 
đứa con trẻ của Ta bị làm hại, và người vô tội Đang bị giết trong những cái lồng, bị ném ra ngoài như 

đồ thừa! ... 
 

Vì vậy, người đau khổ sẽ được ban cho giàu có, vượt ra ngoài sự tưởng tượng, và người hiền lành sẽ 
thừa hưởng trái đất; Những đứa trẻ sẽ được mang đi, và người vô tội sẽ trở về nhà; Và họ sẽ là những 

đứa con trai và con gái của Ta, mãi mãi, cuộc sống mà không có kết thúc! ... 
 

Tuy nhiên, các ngươi! Ôi hỡi thế hệ ác độc nhất, sẽ bị ném ra! Ta sẽ loại bỏ các ngươi ra khỏi Mắt Ta, 
và các ngươi sẽ ở bên ngoài cổng! Vì Ta không biết các ngươi! Đức Chúa phán ... 

 
Sẽ có sự khóc lóc và nghiến răng to lớn. 

 
Vì vậy, Đức Chúa phán như vầy, với những kẻ cứng lòng, với tất cả mọi đầy tớ của Satan, cho tất cả 
những người đã gia nhập vào thế giới này ... Quì xuống! Quì gối trước mặt Đấng Tạo Hóa! Quz xuống 
trước Đấng Thánh của Do Thái và hôn Người Con! Vì trong Đấng Kitô duy nhất là sự cứu rỗi của các 
ngươi, chỉ trong Đấng Mêssiahcác ngươimới được giải thoát trong Ngày của cơn thạnh nộ! Vâng! 
Ngài, Đấng được gọi là Chúa Giêsu và Đấng Kitô, là Đấng Messiah, là sự giải thoát duy nhất của các 
ngươi YahuShua là Chiên Con; Kìa, Ngài cũng là Sư tử! 
 
Tuy nhiên, các ngươi sẽ bỏ Ngài trong danh của chúa khác; các ngươi sẽ ôm lấy kẻ giả mạo và cúi đầu 
trước hình ảnh của kẻ hủy diệt xác thịt ... , Ôi, những kẻ xấu xa, các ngươi có nghĩ rằngngười đàn ông 
của sự hư mất có thể cứu các ngươi khỏi Ngày của cơn thịnh nộ không?! Các ngươi có nghĩ rằng các 
ngươi có thể thoát khỏi Ngày phán xét, mà Ta đã phát âm ngay từ đầu không?!Các ngươiđãbị lừa dối, 
ngay cả khi hắn đã bị lừa dối! Vì sự cai trị của sự dữ sẽ bị hủy bỏ, mọi hình thức ác độc sẽ bị xóa sạch; 
kẻ ác bị loại bỏ, điều ác không còn tìm thấy trong trí nhớ ... XÓA SẠCH! MỌI DẤU VẾT! ... Bị dập tắt 
trong hồ của trái tim nóng bỏng của Ta. 
 

Trước tiên các ngươi phải quz xuống! Vâng, các ngươi phải quz gối, thậm chíkẻ màcác ngươi đã thờ 

phượng cách vô ích sẽ phải quz xuống ...Trước sựUy Nghi của Ngài được gọi là Nazarene! ... 

 

Vì trái đất sẽ lấp đầy Vinh Quang của Ngài, Và mỗi đầu gối sẽ phải cúi đầu chào Ngài, Trên trái đất, 

dưới đất, và những người ở trên Thiên Đường ... Phải, tất cả sẽ bị đưa xuống dưới sự khuất phụctrước 

Đức Vua! 

 

Vì vậy, Đức Chúa phán ... 

Này, Thánh Tâm Ta bừng lêntrong sự nóng giận của Ta, Và mặt Ta nổi lên như lửa hừng hực.ựĐau 

buồn của Ta là vô hạn, trọng lượng của nỗi đau không bao giờ bao phủ Ta! Vì như Ta sống, Đức Chúa 

phán, Ta chẳng lấy làm vui trong sự hủy diệt những kẻ dữ, nhưng Ta kêu gọi tất cả mọi người khắp trái 

đất để hối cải, khỏi đường lối xấu xa của họ và trở lại cùng Ta! ... Ôi! Các dân trên thế gian, hãy biết 

rằng cơn thịnh nộ của Đức Chúa đã đến, và đang đến nhanh ?! Tuy nhiên, vẫn còn có nhiều tình yêu 

và lòng thương xót hơn của Thiên Chúa, được hoàn thành trong Người Con, Đấng đã được gửi đến 

các ngươi rồi! Vì thế, hãy nghe Lời của Đức Chúa, kêu cầuDanh Người; ôm lấy Sự Cứu Rỗi của Đức 

Chúa Trời, và sống! 

 



Vì thế, hãy nghe lời của Con của Thiên Chúa Chí Thánh, Đấng duy nhất  bởi Chúa Cha, thể hiện hình 

ảnh của Thiên Chúa vô hình, vì thế, Đấng Thánh của Do Thái đã phán: Từ khởi nguyên đã có Ngôi Lời, 

và Ngôi Lời ở với Đức Chúa Trời , và Ngôi Lời là Thiên Chúa. Khởinguyên là Ngôi Lời, mà Ta là; giống 

như Đức Chúa Trời, là Đấng đã dựng nên hết thảy các thế giới này, vì Cha và Con là Một. 

 

Ngay cả các ngươi đã được tạo ra theo hình ảnh của Thiên Chúa; những con tàu, những đền thờ của 

Chúa ThánhThần của Ta. Nhưng các ngươi đã làm ô uế đền thờ, và không ngừng làm hư hại tất cả 

những gì Ta đã ban cho các ngươi, mà bởi thế các ngươi cũng đã tự kết án chính mình. Vì các ngươi 

nói, "Đức Chúa Trời sẽ không hủy diệt chúng ta. Chúng ta đã không nghe Ngài, cũng không thấy Ngài. 

Ngài chỉ tồn tại trong tâm trí của conngười và trong các trang sách "... Ôi, sự tự hào và lòng kiêu ngạo 

của con người to lớn như thế nào! những sợi dây ràng buộc mà lôihọ xuống đến chết, một cái ốc mà 

liên tục thắt chặt như khi họ cố gắng duy trì đường lối của mình! Vì như đã được viết ra thì nó cũng 

đang xảy ra như vậy: Dân Ta bị hủy diệt vì thiếu kiến thức! Và vì họ đã chối bỏ kiến thức, Ta cũng phải 

từ chối họ! Trong tất cả những gì họ đang loại bỏ Ta thì họ bị lấy đi; vì sự kiêu ngạo của họ, họ từ chối 

Ta, và trong sự kiêu ngạo họ giữ chặt theo cách riêng của họ, leo lên con đường rộng! Vì vậy, các bức 

tường Jerusalem đã bị phá vỡ! Thế là vườn nho của Đức Chúa giáng xuống! Này, các thùng tràn trề, 

mọi con tàu đều bị nghiêng, tất cả rượu mới bay hơi trong lửa! Và vẫn còn, dân Ta không được cứu. 

 

Các con cái yêu dấu, các con có biết sức mạnh và Lòng Thương Xót của Đức Chúa Trời không ?! Ta là 

sức mạnh, mà qua đó Đức Chúa Trời đã tỏ Lòng Thương Xót của Ngài! ... Bị đánh đòn, nhạo báng, bầm 

dập, bị khạc nhổ, và bị đóng đinh vào thập tự giá vì tội lỗi của các con, bị Thiên Chúa đánh phạt, chọc 

thủng, bị chôn trong mồ; sống lại sau ba ngày và ba đêm, bởi sự sống của Ta, các ngươi có thể được 

chữa lành! Vì Lòng Thương Xót của Ta bền lâu mãi mãi, cho mọi người chấp nhận và tham dự những 

sự thương xót của Ta. Vì những người này sẽ sống bởi đức tin, và sự sống không bị lấy đi khỏi họ. Và 

dù họ ngủ thiếp đi, Ta chắc chắn sẽ làm cho họ sống lại, và họ sẽ ở dưới ánh sáng của Thiên Chúa mãi 

mãi. 

 

Những con trẻ khờ dại, Ta đã được gửi đến để cứu chuộc các ngươi, để khôi phục lại các ngươi để 

sống, để tỏ cho các ngươicon đường! Tuy nhiên, các ngươi không chịu, và loại bỏ Ta như một sợi dây 

ràng buộc! Các ngươikhông hiểu sao?! Ta đã cắt hết mọi sợi dây, Ta đã giải thoát các ngươi khỏi mọi 

xiềng xích mà nó cầm giữ các ngươi bị tù đày! Và các ngươi nói, "Ném những sợi dây này khỏi chúng 

tôi" ?! Oh thế hệ đang chết và chết, các ngươi đã loại bỏ SỰ SỐNG! Các ngươi chắc chắn sẽ chết! Số 

phận của các ngươiđã bị niêm phong, và điều này là do chính bàn tay của các ngươi! Vì tất cả các công 

việc tà ác mà các ngươi đã thực hiện mà không hạn chế, và theo sự kiêu căng khủng khiếp, nơi các 

ngươi đã từ chối Sự thật, và quay lưng lại với Con Đường, loại bọsự sống, như vậy nó sẽ được làm cho 

các ngươi! Vì không có cách nào khác,cũng không tìm thấy đường lối nào khác, nhờ đó các ngươi có 

thể bước vào trong tình yêu và Lòng Thương Xót của Thiên Chúa! ... 

 

Một Người Con Trai đã từ bỏ Mạng Sống cho nhiều người, Một con đường để thánh hóa và sự sống, 

sự sống không có kết thúc. 

 



Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, Bất cứ ai tin vào Người sẽ 

không hư mất nhưng được sự sống đời đời ... Vì vậy, hãy ôm lấy Ta ngay bây giờ! ... 

 

Nếu các ngươi vẫn còn ở lại và uống rượu của cơn thạnh nộ của Ðức Chúa Trời, Được đổ ra với đầy 

sức mạnh vào cốc của sự phẫn nộ của Ngài! Vì Ta nói với các ngươi sự thật,Sự phán xét và sự tối 

tăm sẽ cai trị bảy ngày ... Sau đó, là sự hoàn thành ... 

 

Kìa, sự ra đời của một ngày mới,Thậm chí một ngàn năm ... AnBình… 


