
V5/9 Khốn cho những Con SÓI ĐỘI LỐT CHIÊN ... Những TÔI TỚ CỦA SATAN 

 

Ngày 19 tháng 3 năm 2007 - Từ Chúa, Đức Chúa Trời và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta 

Lời Chúa phán với Timôthê, cho Tất cả những ai Có tai để nghe 

 

Thiên Chúa của các đạo binh, Chúa của Do Thái, Đức Chúa Trời của mọi loài thụ tạo ... Này, Hãy xem 

xét Lời của Chúa là Ðức Chúa Trời của các ngươi. Thế này là vỏ bọc của kẻ ác, được mặc phẩm phục 

như một mục sư/Linh Mục của ánh sáng, mặc dù có đầy dẫy tội ác bên trong ... Những con sói trong 

bộ đồ của chiên. Hãy cẩn thận và để ý, vì kẻ tìm kiếm sự vinh hiển và giàu có, bằng sự lầm đường của 

Chân Lý và điều đáng ghét trong Mắt của Ta, là của sự dữ ... 

 

Thủ môn của hắn ta. sự xuyên tạc, bẩn thỉu và đồi bại! Khốn thay cho kẻ nào pha trộn chất độc với Lời 

Chúa, vì nó là thánh khiết như Ta là Thánh, ... Những kẻ này sẽ chịu đau khổ trong cơn nóng giận của 

Thiên Chúa! 

 

Khốn cho con Rắn - con Rồng, kẻ liên tục dụ dỗ những người không có Thần Khí, với những câu 

chuyện được sáng tạo khéo léo ... Nằm trong dối trá, bán cho những kẻ ngu dốt như là sự thật. Vì 

thậm chí Satan sẽ không tỏ mình như một sinh vật xấu xa, ghê tởm. Vì vậy, sẽ không ai nhận ra hắn ta 

khi hắn ta dẫn nhiều người khỏi Chân lý, đó là điều chắc chắn. Không có bất cứ cái gì trong Lời của Ta 

có thể được phép thay đổi. Thậm chí chỉ một nhan đề cũng không được phép thay đổi. 

 

Và như vậy Satan đi ra ngoài để làm hỏng tâm trí của nhiều người để chuẩn bị cho mùa gặt, Mùa thu 

thập những người sống trong Người Con trai của Sự Cứu Rỗi, vì thế khi cơn thổi rộng được thực hiện, 

hắn ta có thể ngăn cản không cho nhiều người tin vào sự thật về Ta là ai, vì toàn bộ loài thụ tạo quay 

lưng lại với CHÚA, Đức Chúa Trời của họ. 

 

Vì trong ngày đó sẽ có nhiều người được cất đi, kẻ hèn mọn, người khiêm nhượng, người đứng thẳng 

trước mặt Đức Chúa Trời, và mọi đứa trẻ vô tội sẽ biến mất khỏi mặt đất. Và các cha mẹ sẽ khóc than 

và rên rỉ dữ dội. Vì một người sẽ được cất lên và một người sẽ bị bỏ lại. Như thế là sự thừa hưởng của 

lòng dạ cứng cỏi trong ngày đó. Trái đất sẽ bị chìm trong bóng tối, ánh sáng của nó bị lấy đi! 

 

Khốn cho những người bị bỏ lại! Khốn thay cho những người sẽ không tin, các ngươi sẽ tin những lời 

nói dối, mà thậm chí tin cả người ngoài hành tinh đến từ thế giới khác, và những con rắn đã đánh cắp 

đi Người yêu dấu của các ngươi ... Sự gian ác! Sự phỉ báng vĩ đại! Các ngươi sẽ nhận được sự phán xét 

trọn vẹn vì tội ác của mình, đi theo sau lũ quỷ dữ và bày tôi của hắn vào trong sự lên án và sự hủy diệt 

... 

 

Nhưng trong ngày đó, hãy kêu cầu và cầu khẩn Danh Thiên Chúa trong sự chân thành, và các ngươi sẽ 

được giải cứu! Đức Chúa đã phán! Và nó sẽ được thực hiện ...  

 



Mặt trời đang được cài đặt trên thế hệ này của con người. Kìa! Ngôi sao Mai, vì nó mọc lên nhanh 

chóng, và sẽ làm cho một sự chấm dứt và một sự khởi đầu mới, mà không có kết thúc. 

 

Vì như Ta là.., thì chính Ngài, Ta cũng đang gửi đi … Alpha and Omega, Đức Chúa và Thiên Chúa của 

các ngươi, Vua của các ngươi! ... Đấng Thánh của Do Thái, YahuShua Người được xức dầu của Đức 

Chúa Trời ... Bởi Người mọi sự đều có và có sự sống ... Ngay cả những người sang trọng và chú Thợ 

Mộc của tất cả các thế giới ... Amen. 


