
V7/45 CÁC NGƯƠI ĐÃ TRỞ THÀNH NHỮNG KẺ PHÁT NGÔN CỦA SATAN...  

TAY TA SẼ ĐÁNH GỤC CÁC NGƯƠI 

 

Từ Chúa, Thiên Chúa và Đấng cứu rỗi của chúng ta - ban cho Ngày 8 tháng 9 năm 2009   

Lời Chúa phán với Timôthê và một người anh em trong Đấng Kitô, và cho tất cả những ai có Tai để 

nghe 

 

Hãy nghe lời của Chúa, hãy nghe sự phẫn nộ của Chúa Cha. Khốn cho các ngươi, những kẻ đã nói nhân 

danh Chúa, khi Ta đã chưa phán! KHỐN CHO CÁC NGƯƠI! Chúa tể của Do Thái phán. Vì Ta sẽ vươn tay 

chống lại các ngươi, và các ngươi chắc chắn sẽ ngã! Các ngươi sẽ không còn đứng vững, cũng sẽ 

không được lên tiếng nữa! Vì các ngươi không có chỗ đứng trước mặt Ta, Đức Chúa phán.  

 

Vì vậy, hãy nghe Lời của Chúa, tất cả những ai nói sai trong danh Ta là các ngươi bị chia rẽ, và mọi nhà 

bị chia rẽ chắc chắn đều sẽ sụp đổ! Vì vậy, Ta sẽ xé các ngươi xuống; Ta sẽ lấy mọi thứ các ngươi đã 

xây dựng trong sự kiêu ngạo của mình và ném nó vào lửa!  Chúa tể của các đạo binh phán. 

 

Bây giờ hãy nghe những lời của Ta, cúi đầu và lắng nghe! Ngậm miệng lại! Phải, tất cả những ai phạm 

đến Thần Khí, hãy im lặng, kẻo Ta đánh các ngươi xuống nơi các ngươi đứng trước tất cả những lời 

nói dại dột của mình, vì tất cả những điều dị giáo mà các ngươi đã phun ra trước mọi người trong 

danh Ta! Và những lời cầu nguyện của tất cả những kẻ ôm lời nói xấu của các ngươi sẽ không được 

lắng nghe, vì các ngươi sẽ không được lên tiếng! Ta sẽ không chia sẻ vinh quang của Ta, Ta cũng không 

thay đổi! Do đó, trong ngày thịnh nộ của Ta, Ta sẽ đánh các ngươi cho bớt kêu, và các ngươi sẽ không 

còn nói sai danh của Ta nữa! Thật vậy, nhiều người sẽ bị đưa vào im lặng vào ngày đó, Đức Chúa 

phán. 

 

Do đó, Chúa phán với tất cả những ai nói nhân danh Thiên Chúa Tối Cao, khi Thiên Chúa đã chưa lên 

tiếng… Tất cả các ngươi chắc chắn sẽ chết! Vì vậy, hãy ăn năn và dâng cho Ta vinh quang! Ngừng gây ô 

uế danh của Ta, và đến với Ta, và ngả mặt xuống khi miệng các ngươi bị khép lại! Và Ta có thể vẫn 

thương xót các ngươi. 

 

Phải, bảo vệ các bước đi của mình khi các ngươi đến trước Ta và Nhà của Ta, các ngươi đã nỗ lực để 

nói danh của Ta mặc dù Ta đã không gọi các ngươi! Và khi đứng trước ngai của Ta, hãy tháo giày ra 

khỏi đôi chân của mình và đứng yên, và đừng vội vàng trong lời nói của mình cũng như không nói một 

lời nào trước mặt Thiên Chúa của các ngươi, cũng đừng để những suy nghĩ của trái tim các ngươi dẫn 

các ngươi vào cám dỗ! Vì Ta là Thánh! 

 

Nầy, Ta ở trong ánh sáng không thể đến gần được, ngai của Ta được đặt trên trời cao, và âm thanh 

của giọng nói của Ta mang đi qua mọi thời đại! 

 

 



Tuy nhiên, các ngươi đang ở đây trên trái đất bên dưới. Kìa, bóng tối bao trùm lấy các ngươi, và cái hố 

mở ra khi các ngươi đến gần. Sự hủy diệt đang chờ các ngươi, khi các ngươi tiếp tục bước đi trên con 

đường rộng lớn! 

 

Do đó, hãy ăn năn về tất cả những chứng từ sai lầm này! Khóc và than van! Biến khỏi tất cả những 

điều dị giáo mà các ngươi đã tuyên truyền trong danh Ta! Vì Ta nói cho các ngươi biết sự thật, các 

ngươi đã trở thành những kẻ phát ngôn của satan!  

 

Vì vậy, hãy ngậm miệng lại, và đừng nói nhân danh Thiên Chúa Tối Cao nữa, kẻo Ta sẽ tiêu diệt các 

ngươi hoàn toàn khi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa được đầy đủ, cả thể xác lẫn tâm hồn. Vì sức mạnh là 

Thiên Chúa Đấng phán xét các ngươi, và công bình là những phán xét của Ta và cũng là cách của Ta! 

Một lần nữa Ta kêu gọi các ngươi hãy ăn năn, hạ mình xuống trước Thiên Chúa, và Ta có thể quay đi 

khỏi cơn giận của Ta và nâng các ngươi lên, ban cho các ngươi một giọng nói mới mà các ngươi sẽ tôn 

cao danh của Ta và một trái tim mới mà các ngươi sẽ tôn vinh Ta trong sự thật và sự công bình, Đức 

Chúa phán. 

 

Đấng Thánh của Do Thái phán rằng, Sư tử của Bộ Tộc Giu-đa… Tất cả những ai nói lời báng bổ, nhân 

danh Chúa, sẽ bị tước đi mạng sống của họ khi Ta đến trong vinh quang của Ta! Vì trong ngày đó Ta sẽ 

không kiềm chế cơn giận của mình! Chúa phán. Vì với tay Ta, Ta sẽ hạ gục các ngươi, và bằng thanh 

gươm của miệng Ta, Ta sẽ chia cắt các ngươi ngay lập tức! Vì vậy, hãy ăn năn thật lòng, với sự hối hận 

chân thành, và các ngươi sẽ giữ được mạng sống và được dung tha.  

 

Nhưng những tôi tớ của Ta, người mà Ta cũng đang gửi đi, Ta nói điều này… Ta, Thiên Chúa, cư ngụ 

trong họ; và họ đã được chọn, được cứu chuộc và được đổ đầy Thần Khí của Ta... Được tẩy sạch. 

Những người này, trong số 144.000, sẽ nói với lời chứng tuyệt vời và thuần khiết, và phát âm các 

phán đoán của Ta. Này, ngay cả sự khôn ngoan thâm thúy và sâu sắc, vượt qua kiến thức của con 

người, sẽ đi ra từ đôi môi của họ.  

 

Vì Ta đã đặt những lời của Ta vào miệng họ, một món quà mà chỉ có thể nhận được bởi Thiên Chúa 

qua quyền năng của Đấng Kitô của Ngài, theo như Chúa Thánh Thần của Ngài mà Ngài đã ban cho họ. 

Vì những người này nghe Lời của Thiên Chúa Tối Cao, tiếng nói của Ngài mà họ biết, trước sự hiện 

diện của Ngài, họ cư ngụ.  

 

Vì Ta chắc chắn sẽ biểu dương danh của Ta bằng những người Ta đang gửi, vì Ta đã đặt những lời của 

Ta vào miệng họ và chỉ có Lời của Ta được tìm thấy trên đôi môi của họ. Và không có gì trên trời, hoặc 

trên trái đất, sẽ ngăn họ nói với sự thật về Ta là Ai! Kìa, thời gian của họ đã đến! Vì Ta đã tuôn đổ 

Thần Khí của Ta trên tất cả các quốc gia, và những người đã nhận được sẽ được ban cho một tiếng 

nói!  

 

 

 



Phải, họ sẽ hét lên trong buổi hòa nhạc với vinh quang của danh Ta, ngay cả trong danh Ta đã nhận 

được của Cha Ta, YahuShua HaMashiach, mà Ta sẽ gây ra vang dội trên khắp trái đất! Vì những Lời, 

mà Ta sẽ đưa ra thông qua các tiên tri của Ta, sẽ hạ bệ những kẻ hùng mạnh và xóa bỏ sự kiêu hãnh! 

Và trong lời quở trách mạnh mẽ của họ, nhiều kẻ sẽ quz xuống và dâng cho Ta vinh quang trong Ngày 

của Thiên Chúa! 

 

Tuy nhiên, những người bịt tai lại và giữ vững sự nổi loạn của mình chống lại Thiên Chúa, thậm chí tất 

cả các ngươi tiếp tục bước đi trong sự nghiệp của satan, sẽ biết được sự tức giận của Chúa tể qua 

Đấng mạnh mẽ và quyền năng của Ngài, biểu lộ trong sự sáng chói về sự xuất hiện của Ngài và được 

thực hiện qua thanh gươm của miệng Ngài!  

 

TẤT CẢ CÁC NGƯƠI SẼ BỊ ĐÁNH XUY ÊN QUA! Nầy, các ngươi sẽ bị xé nát thành từng mảnh, khi Ta thi 

hành sự báo thù khủng khiếp của Ta đối với các quốc gia, khi Ta mang hình phạt của Ta trên dân 

chúng! Các ngươi sẽ không thấy sự sống! Quyền thừa kế của các ngươi sẽ bị xóa bỏ! Đức Chúa phán. 

 

Vì vậy, hãy nghe những lời của Ta và ăn năn, tất cả những kẻ phục vụ satan. Ăn năn trong sự chân 

thành và sự thật. Sụp xuống và dâng cho Ta vinh quang, và Ta có thể giải thoát các ngươi khỏi giữa 

bóng tối này, từ tất cả hình phạt này. Vì Ta nói với các ngươi sự thật, Người Cha của các ngươi kêu gọi 

từ Thiên Đàng, và giọng nói của Ta vẫy gọi các ngươi từ sâu thẳm bên trong Và các ngươi vẫn không 

màng đến.  

 

Tại sao các ngươi đùa giỡn với cái chết và sự hủy diệt của tòa án ?! Thừa nhận Ta và được sống, sự 

sống vĩnh cửu là những gì Ta cung cấp cho các ngươi, sự sống tràn ngập sự bình yên và niềm vui mà 

các ngươi đã từng mong đợi!  

 

Trở thành con cái của Thiên Chúa một lần nữa, được tuân theo tình yêu của Ta! Vì Ta là Đấng Ấy, 

Đấng đã bị đóng đinh trên thập tự giá, Đấng đã đổ hết máu mình ra để cứu chuộc các ngươi, Đấng đã 

được nâng lên vinh quang; từ ngôi mộ.. Ta đã sống lại! Ngài là Đấng trị vì và đã đến! Đức Vua của Vinh 

Quang, vâng Ta, YahuShua HaMashiach, Đấng Thánh của Do Thái. 


