
V7/53 Ta không thể chờ đợi thêm nữa!  

Ta không còn chịu đựng được sự gian ác này nữa 

 

Từ Chúa, Thiên Chúa và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta - Ngày 10 tháng 11 năm 2009 

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

 

Này, Ta sẽ đến ngay lập tức! Trong một khoảnh khắc, Ta sẽ xuống và lấy cái hư của Ta! Đức Chúa 

phán. Vì vậy, để cho phần còn lại của Do Thái được tìm thấy chờ đợi với bàn tay háo hức, và để cho 

những người ghép vào cây ô liu của Ta mang trái cây mùa hè! Hãy để các cành nảy mầm nhanh chóng, 

và để cho cây con không bị héo; để cho  không phải là mặt trời buổi trưa héo hoặc làm cháy xém bất 

kz cây dễ chịu của Ta! Được di chuyển từ địa điểm của các ngươi, ôi! Người của Ta và bị ẩn! Được tôn 

cao, ôi những người đẹp của Ta, và tìm nơi tôn nghiêm trong đền tạm của lòng thương xót của Ta! 

Được che chở từ tất cả các nhiệt độ nóng cháy này, cho đến khi sự phẫn nộ trôi qua và Đấng Uy 

Nghiêm đến!  

 

Do đó, Đức Chúa phán... Thời gian đã đến và cũng kết thúc! Vì Ta không còn chịu đựng được sự gian 

ác này nữa! Ta không thể tha thứ được tất cả những sự ghê tởm này sinh sôi nảy nở khắp trái đất! ... 

Thế hệ này là một rắc rối đối với Ta! Ta mệt mỏi vì chịu đựng chúng! 

 

Vì vậy, do đó Đức Chúa phán rằng... Tất cả khững điều ác này không thể tiếp tục mà không có sự 

trừng phạt! Tất cả những sự ghê tởm này không còn được phép nữa! Vì chính Ta chắc chắn sẽ đi ra và 

trả thù cho tất cả kẻ thù của Ta! Ta chắc chắn sẽ đi xuống và đổ cơn thịnh nộ lên họ! Kìa, nó sẽ được 

đổ ra trên mặt đất, và Ta sẽ không tha! Nó sẽ rơi xuống như mưa lũ, như mưa đá lớn, lửa, và diêm 

sinh! Kìa, nó sẽ chảy như những giòng nước lũ lớn, được trộn với lửa và máu! Vì nó đã được lưu trữ 

sẽ được phát hành từ chổ lưu giữ của nó, và rằng đầy tràn lên sẽ bị đảo ngược! ...  

 

Tuy nhiên, các ngươi, Ôi, thế hệ ngu ngốc nhất, sẽ không kính sợ Ta; và các ngươi, dân riêng của Ta, sẽ 

không tin. Vì các ngươi luôn đẩy tay chống lại các sứ giả của Ta, và rút lui khỏi những người Ta đã gửi 

để ban bánh mì cho các ngươi. Kìa, các ngươi nói các ngươi là dân của Ta, nhưng các ngươi che tai của 

mình khi Lời của Thiên Chúa được phán to, và che giấu đôi mắt của mình khi lời nói  của Ta vượt qua 

trước mặt các ngươi trên màn hình ... Tuy nhiên, thời gian đã đến! Và mặc dù các ngươi còn chống lại 

tiếng nói của Ta, và quay đôi tai của các ngươi đi để khỏi nghe Lời nói của Ta, cơn thịnh nộ của Ta sẽ 

nói thay mặt cho Ta và quyền lực của Ta sẽ làm chứng cho sự phẫn nộ của Đức Chúa!   

 

Và mặc dù các ngươi chạy và ẩn mình, ẩn náu trong các lỗ hổng và trong các khe đá, Ta sẽ tuôn các 

ngươi ra! ... Kìa, mọi người đã trở thành một cái bẫy; bởi chân của chính họ mà họ đã lấy được! Vì họ 

làm chặt lưới trong sự gian ác của họ và đào hố trong sự gian ác của họ! Vì vậy, trong lưới riêng của 

họ, họ sẽ bị bắt, và vào hố riêng của họ, Ta sẽ khiến họ rơi xuống! Ta là Chúa. 

 

Vì những đám mây đen tụ tập và tia chớp lóe lên trên phía chân trời, nhưng không ai trú ẩn, không 

một người an toàn, tiếng sấm cũng không có làm họ sợ hãi! Vì họ là một người ngu xuẩn, một thế hệ 



kiêu ngạo nhất, một người tham nhũng nặng nề với sự gian ác, một người tạo ra nhiều xác nhận cao 

cả mà không có kiến thức… Một người hoàn toàn dốt nát, những người từ chối kiến thức về Thiên 

Chúa, nắm lấy mọi lý thuyết hư hỏng do con người của khoa học tạo ra, những người không biết tay 

phải từ bên trái của họ! 

 

Do đó Đức Chúa phán như vầy ... Ta gọi những người yêu dấu của Ta để chờ đợi Đức Chúa, chờ đợi Vị 

Vua của họ, vì Ta đang đến một cách nhanh chóng! Và Ta sẽ đổ đầy các con tàu của Ta, và gửi những 

người được xức dầu vào trận chiến! Và họ sẽ tấn công các quốc gia bằng một thanh gươm, một thanh 

kiếm hùng mạnh, cái mà bản thân Ta sẽ ban cho họ, ngay cả Lời của miệng Ta! Kìa, Ta sẽ bao phủ họ 

với những ân tứ của Thần Khí như ngọc đá quý, và bao bọc họ với sự vinh hiển của sự uy nghi của Ta! 

 

Và trong họ Danh của Ta được tháp vào; thậm chí nó sẽ được viết trên trán của họ! Đức Chúa phán ... 

Này, Ta sẽ nói, và họ sẽ tuyên bố sự phán xét của Ta với các quốc gia! Với bàn tay trái của họ, họ sẽ 

tấn công kẻ thù của họ, và với bàn tay phải của họ, họ sẽ nâng dậy những kẻ bé mọn và bị áp bức! Vì 

Ta là Chúa, và Ta chắc chắn sẽ thực hiện tất cả những điều này bởi họ! Sau đó, nhiều người sẽ run rẩy 

và biết, Ta là Chúa, và đây là những  nhân chứng của Ta! Đối với họ, Ta sẽ sống như ngọn lửa! 

 

Này, ngày đã đến! Đức Chúa tuyên bố ... Ta không còn có thể chờ đợi nữa! Vì tiếng kêu gào của những 

người bị áp bức, và của người đói khát và của mọi đứa trẻ chết đói, của người tin Chúa và của những 

người ăn năn, đã lọt sâu vào tai của Đức Chúa của các đạo binh! Vì những người yêu dấu của Ta bị giết 

ở mọi ngóc ngách, và các tôi tớ Ta bị bức hại từ thành phố này đến thành phố khác! Và các thai nhi bị 

rách nát từng mảnh, ở mọi thành phố nơi Satan ngự trị! HỌ BỊ CHÀ ĐẠP VÀ BỊ GIẾT TRƯỚC MẶT TA! ... 

Có phải Ta sẽ không trả nợ sao ?! Đức Chúa phán. Có phải Ta sẽ không xuống nhanh để trừng phạt và 

tiêu diệt sao?! CÓ PHẢI TA SẼ KHÔNG TUYÊN ÁN SỰ ĐỀN BÙ ĐẦY ĐỦ SAO? Đấng Toàn Năng phán. 

 

Và những gì của tất cả những ngôi nhà này được gọi bằng Danh của Ta, tất cả những công đồng kiêu 

ngạo này, tất cả những giáo phái này trong số những nhà thờ của loài  người? Có ai trong số này đã 

đưa ra một lễ vật xứng đáng được chấp nhận, đặt mình trên bàn thờ không?… Ai, trong số tất cả 

những người này, đã dâng lên những lời cầu nguyện và nài nỉ cho những người đau khổ không? Ai đã 

đến trước mặt Ta thay mặt cho những đứa trẻ chưa được sinh ra không?! Đâu là sự phản đối? 

 

CÓ PHẢI MẮT CỦA TA ĐÃ KHÔNG THẤY NÓ, TAI CỦA TA CŨNG ĐÃ KHÔNG NGHE NÓ! Ta cũng không 

thấy bất kz ai trong số tất cả những nhà thờ dư thừa này, tự cởi bỏ tất cả những trang phục đẹp của 

họ để họ có thể mặc quần áo khác! Họ cũng không cúi đầu gối xuống, và cũng không đưa tay cho ngay 

cả một trong những người mà Ta gửi cho họ! 

 

Thế hệ ma quỉ và tà ác, đàn của loài rắn độc, Ta đã gửi cho các ngươi nhiều nhân chứng; ngay cả 

người nghèo và người túng thiếu làm chứng trên danh nghĩa của Ta! Nầy, Ta đã sai các thiên sứ cho 

các ngươi, các ngươi gọi chính mình là kitô hữu! Vâng, Ta đã gửi nhiều; mà không dừng lại, Ta đã đặt 

nhiều người vào lối đi của các ngươi! ... CON CÁI MÙ LÒA! NHỮNG TÔI TỚ BIẾNG NHÁC! 

 



Do đó, Đức Chúa, Đấng Tạo Hóa của các ngươi, ngay cả Ta, Đấng đã chuộc các ngươi ... Ta đã nhìn các 

ngươi, Ta biết đường lối và mọi việc các ngươi làm; vâng Ta đã theo dõi và Ta đã lắng nghe, Ta đã nhìn 

thấy trái tim của các ngươi và đọc mọi { định của các ngươi …  

 

Vì vậy, hãy để nó được biết đến với các ngươi... Các ngươi đã được cân nhắc, Ôi, giáo hội của con 

người! Và các ngươi, Ôi, quốc gia không muốn khẩn cầu, các ngươi đã bị phán xét! VÀ TẤT CÀ CÁC 

NGƯƠI ĐÃ ĐƯỢC TÌM THẤY THIẾU SÓT! ... Một thế hệ nổi loạn và lừa dối nhất! Rất nhiều kẻ xấc 

xược! Vương quốc của các ngươi đã kết thúc, và tất cả các ngôi nhà của các ngươi sẽ bị bỏ lại cho các 

ngươi trong sự hoang tàn! Mỗi nhà thờ của các ngươi sẽ bị phá đổ, và các ngươi sẽ bị bẻ gãy thành 

từng mảnh! Và các cửa của các ngươi, chúng sẽ được mở rộng, và kẻ thù của các ngươi sẽ vào và lấy 

chiến lợi phẩm của họ! 

 

Những Giáo hội của con người, Ta đã ban cho các ngươi thời gian để bày tỏ niềm tin của mình bằng 

các tác phẩm, để thể hiện bản thân xứng đáng với Ta, rằng Ta sống trong các ngươi và các ngươi nhận 

biết Ta, nhưng Ta thấy điều gì? ... Cánh tay cứng cỏi và căng ra cổ, một khuôn mặt đầy vẻ ngạo mạn và 

tự cao, một cái miệng giảng dạy những lời bất kính và dối trá trong Danh riêng của Ta!  

 

Và vì vậy Ta sẽ để các ngươi lại một mình trong hoang tàn, tất cả các loại đèn của các ngươi đã được 

tháo ra và lấy đi, tất cả các chân nến của các ngươi được đặt ra và lật đổ ... Kìa, các ngươi là những kẻ 

xa lạ! Ta không biết các ngươi! Nước mắt, nhiều nước mắt, nỗi buồn sâu và nặng nề, vì cô ấy nên là cô 

dâu của Ta, thì lại không phải là cô dâu của Ta! Cô ấy đã rời khỏi Ta và bám theo người khác! Cô ấy 

vẫn là một harlot! ... Và vì vậy, Ta để cô ấy lại với những thiết bị của riêng mình, với sáu tháng để ăn 

năn.  

 

Nầy, Cô Dâu của Ta đã được chọn! Cô ấy đã được gọi ra và sẽ sớm được nâng lên! ... Vì Cô ấy là của Ta 

và Ta biết Cô ấy, và Cô ấy cũng đã biết Ta, vì Cô ấy liên tục tìm kiếm khuôn mặt của Ta, và không 

ngừng lắng nghe tiếng nói của Ta. Đèn của Cô ấy đầy và đã sẵn sàng, đôi mắt của Cô ấy hướng lên 

trên, hát những giai điệu mềm mại trong trái tim Cô ấy để ca ngợi vinh quang của Ta … 

 

Kìa, Ta sẽ đến và kết hôn với Cô ấy, và Cô ấy sẽ được cất lên, được mang lên nhà của Cha Ta trong 

một tuần trong Thiên Chúa ... Và chúng ta sẽ ở bên nhau. Trong ngày đó, Ta sẽ lau sạch tất cả những 

giọt nước mắt của Cô ấy… 

 

Ngay cả những người mà Cô ấy đã  thay mặt khóc cho người khác, thậm chí mọi người Cô ấy đều đổ 

nước mắt ra từ tất cả điều ác này, vì tất cả cái chết và áp bức này, thậm chí mọi người Cô ấy đã khóc 

trong sự ăn năn, Trong số đó Ta đã đếm ... Mỗi giọt nước mắt Cô đã đổ ra trong sự tìm kiếm sau Vị 

Hôn Thê của Cô... Mỗi giọt nước mắt của Tình Yêu… 


