
V7/10 VIÊN ĐÁ TRONG TAY CỦA TA LÀ SỰ PHÁN XÉT...  

VỚI NÓ TA SẼ TIÊU DIỆT CÁC QUỐC GIA 

 

(Tiêu đề gốc => Hình Ảnh bị lật đổ & bị phá hủy) 

 

Hình ảnh bị lật đổ và bị phá hủy, tất cả rễ đã bị bứng gốc… Nơi Tôn Nghiêm được rửa sạch... Kìa, Ngày 

Thứ Bảy, một Ngàn Năm, một Sự Triệu Tập Thánh, ngày Sa-Bát. 

 

Từ YahuShua HaMashiach, Chúa Giêsu Kitô, là Chúa và Cứu Chúa của chúng ta - đã ban cho Ngày 20 

tháng 8 năm 2007 - Lời của Chúa phán với Timôthê, cho tất cả những ai có Tai để nghe 

 

Về giấc mơ của vợ của Timôthê, về nỗi buồn to lớn của cô ta, nơi Đức YahuShua đã bước vào ngôi 

nhà, Ngài đang giữ một hòn đá lớn, trong khi mọi người đang xúc phạm ngày Sa-bát. 

 

Do đó, Đức Chúa phán thế này! Những người yêu dấu, tìm kiếm trong lòng mình và có sự hiểu biết. 

Tin tưởng vào kiến thức này mà Ta đã ban cho con, vì nó đến từ Chúa và được mang đến từ cùng, 

ngay bởi Thần Khí của chính Ta mà con đã nhận được, theo đức tin của mình và tình yêu mà con dành 

cho Ta. 

 

Người yêu dấu, trong giấc mơ của con, con thực sự đã nhìn thấy rõ, vì đôi mắt của con đang mở. Và 

theo sự hiểu biết của mình, nó đã phát triển theo kiến thức của con về Đấng Thánh. Do đó cũng hiểu 

điều này và có được sự khôn ngoan, và đi sâu hơn nữa. Vì Ta đã gửi Thiên thần của Ta để gửi thông 

điệp, và nhờ sức mạnh của Thần Khí Ta, Ta đã khiến con thấy, rằng con cũng có thể nhận ra, vì thời 

gian đã đến gần. 

 

Vì vậy, như con đã thấy trong tim của người Dì của con, Ta cũng đã tiết lộ cho con rằng một phần của 

Bản Thân Ta trong Chúa Cha, ngay cả phần mà nhiều người đã nhìn thoáng qua nhưng cũng không 

hiểu gì về chúng. Một Thiên Chúa Chân Thật, được ứng nghiệm trong Ta, Người đàn ông của nhiều 

đau khổ. 

 

Vì Ta đã đến để hoàn thành lòng thương xót của Cha Ta, để khôi phục và chữa lành các quốc gia. Và 

này, Ta sẽ trở lại và sẽ đến trong tất cả vinh quang của Ta... 

 

Tuy nhiên, các quốc gia đã sinh ra những đứa trẻ khó bảo, những kẻ luôn luôn quay sang một bên sau 

Satan, những kẻ không chú ý đến tiếng gọi của Người Cha Thiên Đàng, mà Ta là Đấng Ấy. 

 

Tuy nhiên, Ta đã không ngừng kêu gọi họ, ngay cả việc tuôn đổ Thần Khí của Ta trên mọi xác phàm. 

Nỗi buồn lấp đầy Thánh Tâm Ta, Những người yêu dấu, sự buồn rầu tràn ngập; Nước mắt như một 

dòng sông, hòa lẫn với dòng máu... Họ sẽ không trở về với Ta và vẫn từ chối Ta.  

 



Do đó, tất cả các quốc gia này đều bị từ bỏ và sẽ không còn gì, bị tiêu diệt khỏi mặt đất, bị đốt cháy và 

bị vỡ thành từng mảnh, cho đến khi chỉ còn lại bụi và tro. 

 

Những người yêu dấu, Ta đã đến tìm và cứu những gì đã mất, Hòn Đá mà những người thợ xây đã loại 

bỏ; và bây giờ Ta sẽ trở lại, Hòn Đá được gửi xuống để đập phá và phá hủy đôi chân của hình ảnh vĩ 

đại. Hình ảnh mà bây giờ được xây dựng ngày càng cao hơn, đang đạt đến tầm cao mới của sự gian 

ác, với mỗi viên gạch được đặt bởi niềm kiêu hãnh và tự hào của con người, bị giữ chặt bởi tội lỗi của 

thế giới này... 

 

Những nền tảng mà Ta sẽ phá vỡ, mang lại sự sụp đổ của toàn bộ. Những hạt giống của Satan, đã mọc 

lên và phát triển cao, trong đó Ta sẽ sớm lật đổ, bứng gốc cây lên và ném vào trong lửa. 

 

Kìa, Hòn Đá là Đầu của góc tường! Và Hòn Đá được ném ra từ chỗ ngồi của Chúa Cha và sẽ tấn công 

trái đất! Các tầng trời sẽ bốc cháy và cuộn lại như một cuộn giấy! Các yếu tố sẽ tan chảy với nhiệt độ 

dữ dội! Và nó sẽ được hoàn thành! Nó phải được thực hiện! 

 

Nầy, Hòn Đá sẽ trở thành Ngọn núi lấp đầy toàn bộ trái đất! Từ tất cả những người bị bỏ lại, ngay cả 

những người được ẩn giấu, sẽ chảy về đó; Và Ta sẽ là Thiên Chúa của họ và họ sẽ là dân của Ta, mãi 

mãi và mãi mãi... Chúa Tể của các Đạo Binh phán. 

 

Và trong số những người này, liên tục làm ô uế ngày Sa-bát của Ta, thậm chí họ cũng sẽ đến xem, vì 

họ sẽ được chỉ ra, vì ngày Sa-bát là Ngày thứ bảy. Và phần còn lại Ta sẽ mang theo là như nhau, ngay 

cả một ngày trong Chúa. Và này, con cái của Ta là lý do tại sao các con sẽ nhớ ngày Sa-bát và giữ cho 

nó Thánh thiện, thậm chí Ta là Thánh. Vì Cha của các con trên Thiên Đàng đã ban phước và thánh hóa 

ngày Thứ Bảy, là ngày nghỉ  ngơi ngay từ đầu. Do đó, các con cũng sẽ ban phước cho nó và nghỉ ngơi 

trong Chúa vào ngày thứ bảy mỗi tuần, để thánh hóa nó, ngay cả Thiên Chúa của các con sẽ ban 

phước cho các con, thánh hóa tất cả những ai giữ ngày Sa-bát theo Điều Răn của Ngài. đến nhanh 

chóng để hoàn thành và biểu lộ, vì vậy các con cũng có thể bước vào sự nghỉ ngơi của Ngài.  

 

Những người yêu dấu, hãy nghe Ta! Vì Ta đã mở cửa và Ta cũng đã vào; Ta không còn đứng ngoài gõ 

cửa - Kìa! Viên Đá Ta cầm trên tay là sự phán xét! Và với nó, Ta sẽ tiêu diệt các quốc gia! Vì Ta đã đến, 

Người Con hoàn toàn không thể trách, phải gánh chịu tội lỗi của tất cả con cái của Cha; Thẳng thắn 

cho sự bất công, Người vô tội cho người có tội, Con Trai của Con Người cho con trai của loài người. Ta 

bây giờ ở đây, chưa bao giờ đã rời đi, Thần Khí của Ta còn ở lại với các tín hữu. 

 

Và mặc dù thế giới này được tạo ra thông qua Ta, nó không muốn có phần nào với Ta; và mặc dù tất 

cả mọi người còn sống vì Ta, họ từ chối sự sống của Ta và từ chối được chữa lành. Và vì vậy, Ta đang 

đến để tiêu diệt và làm sạch, để cứu và lên án, ban sự thương xót và truyền đạt sự phán xét.  

 

Những mệnh lệnh này Ta đã nhận được từ Cha Ta. Vì Ta không đơn độc trong việc này, vì Ngài ở cùng 

Ta; Ngài trong Ta và Ta trong Ngài, Cha và Con là Một! Và như một điều nó sẽ được hoàn thành, nó 



chắc chắn sẽ được thực hiện! Vì trong một ngày và trong một giờ, sự hủy diệt hoàn toàn sẽ xảy ra với 

con thú và quân đội của hắn, trên ngai của hắn ta và thành phố vĩ đại đó! 

 

Và nó sẽ được hoàn thành! Kìa, ngày mới, ngày thứ bảy, thậm chí một ngàn năm! một Sự Triệu Tập 

Thánh. Ngày Sa-Bát. 


