
V7/58 Ta ra khỏi Thánh Địa của Ta để phán xét các dân tộc và các quốc gia 

 

Từ Chúa, Đức Chúa Trời và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta - ban cho ngày 25 tháng 12 năm 2009  

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

 

Đức Chúa của các đạo binh, Đấng Tạo Hóa của Trời và Đất, Đức YAHUWAH; Một Thiên Chúa thật và 

duy nhất, Thiên Chúa của Do Thái, phán như thế này! Ta là Đấng Vĩ Đại; vâng, Ta là Đấng Ấy... 

 

Các Dân tộc của trái đất, Các ngươi có biết Ta không? Các ngươi có thực sự biết Ta là ai không? Ta là 

Elohim; YahuShua-YaHuWaH là Danh của Ta, cả hai, vừa là Đức Chúa Trời và Đấng Cứu Rỗi; vì ở trong 

Chúa Con, sự trọn vẹn của Chúa Cha ngự, Immanu El. Không có ai khác!… 

 

Tuy nhiên, các ngươi, con người của trái đất này đã không biết Ta. Kìa, Ta đã nói nó một cách rõ ràng, 

bằng cách sử dụng vài con số của lời nói, nhưng các ngươi không biết Ta. Ngay từ đầu cho đến ngày 

nay, Ta đã tuyên bố qua tất cả những tôi tớ của Ta, các tiên tri, và các ngươi vẫn từ chối nhận biết Ta 

như Ta thật sự là. Thật vậy, các dân tộc của trái đất gây ô nhiễm Danh Ta, và các quốc gia cùng nhau 

đưa ra lời khuyên để tấn công Ta từ ký ức!…   

 

Vì vậy, TẤT CẢ đến lúc sẽ nhận biết Ta trong sự tức giận của Ta! Mọi bộ tộc, mọi lưỡi, và mọi người sẽ 

thấy Bàn Tay Ta chống lại các quốc gia, cho đến khi tất cả những người báng bổ đều cúi đầu xuống, 

cho đến khi mọi hàm răng đều bị đóng lại và mỗi lưỡi nứt ra vào trên mái của miệng chúng! Vì Ta ra 

khỏi Thánh Địa của Ta để làm kinh ngạc các quốc gia, để phán xét và đổ ra sự phán xét, để trả nợ và 

trả thù tất cả kẻ thù của Ta!… Để làm cho một kết thúc!    

 

Tuy nhiên, Ta hỏi các ngươi, ai trong số các quốc gia kinh sợ Ta ?! Ai, trong vô số này, run rẩy vì sợ hãi 

khi Đấng Thánh của Do Thái đến? Ai trong số thế hệ hiện đại này, trong số tất cả những thái độ của 

những người đồi bại và hèn hạ, tôn kính Danh Ta ?! Ai có thể nhìn vào hình dạng của Ta và sống ?! Và 

ai trong số những người mạnh mẽ sẽ có thể đứng vững, khi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa được tiết lộ 

từ thiên đàng?! 

 

Vì vậy, đánh số những bước chân của các ngươi trước Mặt Ta, Ôi, những đứa con trai của con người! 

Làm cho một sự vội vàng, tóm lấy cái bao của các ngươi và chuẩn bị để chạy trốn! Vì cơn thịnh nộ của 

Đức Chúa Trời không ngủ và sắp được đổ ra! Vì Ta đã chuẩn bị tai họa cho tất cả những ngôi nhà xa 

hoa, và gây thảm họa cho tất cả các cung điện của các ngươi! Kìa, Ta đã trù liệu sự hủy diệt cho mọi 

thành phố nơi Satan cư ngụ! Vâng, sự hủy diệt lớn lao từ Đấng Toàn Năng đến, đau khổ và tai họa mà 

không có sự nghỉ ngơi! ... Sự đánh đập của Đức Chúa, sự thanh trừng của mọi dân tộc!  

 

Vì vậy, Đức Chúa phán thế này… Ai sẽ không bị quăng xuống khi Ta duỗi tay ra chống lại các quốc gia, 

khi sự tức giận của Ta phát ra như lửa, và Lời Ta là một ngọn lửa thanh tẩy?!… Vì vậy, hãy tìm cách 

thành lập cách của Ta trước mặt Ta, Đức Chúa Trời phán.., và Ta cũng sẽ thiết lập các ngươi; vì Ta là 



Chúa, và Ta chắc chắn sẽ thiết lập công lý trên khắp thế gian!  

 

Tại sao các ngươi tự hào như thế, Ôi, các con trai của con người?! Tại sao các ngươi đặt khuôn mặt 

của mình như đá, và giải quyết trong trái tim của mình để chiến đấu chống lại Ta?! ... 

 

Vì vậy, Ta cũng đã đặt khuôn mặt của Ta chống lại các ngươi, và quyết tâm của trái tim Ta là để theo 

đuổi các ngươi; và trên những kẻ xấu xa, sự trừng phạt của Ta sẽ khốc liệt nhất!… 

 

THẾ HỆ GIAN ÁC NHẤT PHẢI CÚI ĐẦU XUỐNG! ... Hãy khiêm nhường và hối cải, và tìm kiếm Sự công 

bình của Đức Chúa ngay bây giờ! Tìm kiếm theo cách của Đức Chúa Trời mà các ngươi có thể bước 

vào trong nó, và siết chặt lấy Ngài, Đấng đã bị cất lên trên cây cho các ngươi, rằng các ngươi có thể 

sống và không chết! Đức Chúa phán. 

 

Ôi, những đứa con trai của con người, bao lâu nữa các ngươi sẽ cho án tử và mong muốn điều ghê 

tởm ?! Vì trái tim của các ngươi đầy ngoại tình, và các ngươi đã không ngừng nằm xuống với tội lỗi! 

Kìa, các ngươi đã tham gia vào ngôi mộ, và với cái chết các ngươi đã thực hiện thỏa thuận của mình!… 

 

Ôi, những kẻ ngu dại, những quốc gia ác độc, hãy xem Lời của Đức Chúa! Này, mở tai của các ngươi ra 

và nghe, lắng nghe tiếng nói của Chúa, Thiên Chúa của các ngươi và chuẩn bị theo cách của Ta trước 

mặt Ta, rằng các ngươi có thể sống và không chết! Vì không có Chúa nào khác ngoài Ta, một Đức Chúa 

Trời và Đấng Cứu Rỗi! Không có gì ngoài Ta! 

 

Kìa, Đấng Thánh đến tập trung và phán xét, lấy chiến lợi phẩm của Ngài và đổ ra sự phán xét! ... Ngài 

sẽ được gửi xuống! ... Và Ngài chắc chắn sẽ lấy đi kho báu của Ngài và bảo đảm sự thừa kế của Ngài, 

cướp bóc mọi quốc gia, để lại mọi ngôi nhà hoang vắng! Vì vậy, khốn cho các dân tộc của trái đất! 

Khốn thay, Ta nói với họ! Khốn thay cho thế hệ của cơn thịnh nộ của Ta! 

 

Vì vậy, Đức Chúa phán cho các dân tộc của trái đất thế này... Hãy đến từ những nơi ẩn náu, và kêu 

cầu các vị thần của các ngươi! Nhanh lên, kêu gọi các nhà lãnh đạo của các ngươi và cầu xin tướng 

lĩnh của các ngươi để thiết lập quân đội của họ trong mảng chiến đấu; và xem liệu họ có thể mang các 

ngươi ra khỏi bàn tay của Ta không? ... Xem, họ có thể che giấu các ngươi khỏi khuôn mặt của Ngài 

đang ngồi trên ngai vàng hay không! 

 

Vì Ta đi ra để trừng phạt kẻ ác và quăng kẻ mạnh xuống; Kìa, Ta sẽ trả thù cho chính Mình tất cả 

những kẻ nghịch thù của Ta! Cuộc nổi loạn của họ sẽ được bật ngược lên trên đầu của họ; cơn giận dữ 

của họ sẽ tiêu thụ họ khi họ nằm trên giường của họ! Vì họ chắc chắn ghét Ta, phủ nhận Ta mỗi ngày 

mà không kết thúc; giết người và dối trá là tất cả những gì họ biết! Vì vậy, Ta, ngay cả khi Ta đã tạo ra 

họ và ban cho họ sự sống, Ta sẽ quăng họ vào các cạnh của cái hố, và điều này theo lệnh của chính 

miệng của họ! ... Sự sống của họ, bị tịch thâu.  

 

Vì họ đã yêu chuộng sự xâm phạm và luôn luôn chạy cách tham lam để đạt được, với không có sự suy 

nghĩ cho người khác. Họ đã đặt đường lối của Thiên Chúa xa khỏi họ, Sự thật đã biến mất khỏi trái tim 



của họ, và của sự sống mà họ không muốn có một phần; ánh sáng của đôi mắt của họ tối dần. Vì kẻ ác 

không có nhà, cũng không có nơi nào trong núi Thánh của Thiên Chúa ... Vì từ trái đất, và từ Thành 

Phố Thánh, họ hoàn toàn bị cắt đứt. 

 

Vì vậy, Ta thực sự đi ra để phán xét các cư dân của trái đất, Ta thực sự đi ra để thông qua bản án, cho 

đến khi mỗi cây sậy bị nứt ra và xuyên qua bàn tay của thế hệ độc ác nhất này! 

 

Vì họ chắc chắn đã cùng với nhau. Trong một hiệp ước, họ giữ vững lập trường chống lại Đấng Thánh 

của Do Thái!…  

 

Vì vậy, Ta sẽ cắt họ xuống trong tánh kêu ngạo của họ, và đè bẹp họ ở độ cao của cuộc nổi loạn của 

họ, phá vỡ mỗi chi nhánh, sấy khô mỗi gốc rễ, cho đến khi không còn lại dấu vết, và đất chỉ là nơi 

hoàn toàn hoang vắng! ... Và nó sẽ, như chúng chưa bao giờ, Đức Chúa phán. 

 

Ta đã được chuyển đến cơn thạnh nộ, chén của Ta đầy tràn, vì sự phẫn nộ của Đức Chúa là vĩ đại! Ta 

đi ra để đạp trên các vị thần của trái đất, để tiêu diệt tất cả các thành trì, để phá vỡ mỗi nơi ở của 

những thần tượng! Kìa, ngay cả với các nhà thờ của loài người, Ta có nên sẽ kéo dài tay của Ta, và sự 

trừng trị của Ta sẽ được nghiêm khắc không! ... Vâng, Ta đã thiết lập khuôn mặt của Ta chống lại họ, vì 

họ đã chọc giận làm cho Ta phẫn nộ! Kìa, họ thậm chí còn khiêu khích Ta bằng chính Danh của Ta! Đức 

Chúa phán. Vì vậy, Ta sẽ phán xét họ theo cách của họ, và trả lại cho họ tất cả sự ghê tởm của họ! TA 

LÀ CHÚA. 

 

Và nầy, một sự sụp đổ lớn sẽ xảy ra, ngay cả từ một đầu này đến đầu kia của trái đất! Vì sự gian ác của 

họ sẽ bị phơi bày và sự xấu hổ của họ được làm cho rõ ràng; vì sự quở trách của Đức Chúa đến để 

phân ra và ngăn xa ra, để làm sạch và lau chùi! ... Vậy thì Tảng đá sẽ được phát hiện ra! Và nó sẽ 

không bị con người che giấu, hay bị che phủ bởi giáo lý và truyền thống bẩn thỉu! Tất cả những màu 

tím và đỏ tươi này che giấu sự thật về Ta là ai, sẽ không còn nữa; hình ảnh giả này cũng sẽ không phải 

đứng ở chỗ của Ta nữa; tất cả những con người của sự hư ảo này sẽ không chặn đường Ta nữa! Vì Ta 

là một Thiên Chúa ghen tuông, và Ta sẽ không chia sẻ vinh quang của Ta!  

 

Kìa, sự tức giận của Đức Chúa sẽ nổ ra để chinh phục các quốc gia, để trừng phạt các vị vua vĩ đại, đến 

sự tàn sát của những người hùng mạnh vĩ đại, đến sự tàn phá hoàn toàn của mọi vị thần giả, để đập 

tan mọi thần tượng! ...(Chúa đang nói về GH ở Rô-ma..) 

 

ĐẾN CÁC VỊ VUA CỦA PHƯƠNG ĐÔNG, VÀ MỌI THẦN TƯỢNG! ... ĐẾN CÁC VỊ VUA CỦA PHƯƠNG 

NAM, VÀ MỌI THẦN TƯỢNG! ... ĐẾN NHỮNG VỊ VUA CỦA PHƯƠNG TÂY, THẬM CHÍ CỦA TẤT CẢ CÁC 

VẬT LIỆU SỞ HỮU VÀ MỌI THẦN TƯỢNG CỦA HỌ, CHO ĐẾN KHI TA ĐÃ MANG LẠI SỰ DIỆT VONG 

HOÀN TOÀN TRÊN HỌ! ... VÀ ĐẾN CÁC VỊ VUA VÀ ĐẦU ĐẢNG CÁC HOÀNG TỬ, NHỮNG KẺ BAO VÂY 

DÂN CỦA TA, ĐẾN MỌI ĐỀN THỜ CỦA ALLAH VÀ MỌI THẦN TƯỢNG CỦA CHÚNG! 

 

Này, Ta sẽ giết thần của các con trai của Ishmael trước mắt họ! Và hắn sẽ chết trong ngày đó, vì hắn 

không phải là thượng đế; hắn ta cũng không thể cứu hoặc giải thoát bất cứ ai khỏi tay Ta! Vì Ta sẽ che 



phủ vị tiên tri của hắn trong sự xấu hổ, và khiến cho tên của hắn trở nên như một sự nôn mửa đáng 

sợ giữa các quốc gia, một tục ngữ và một tiếng huýt gió trên khắp thế gian!…  

 

VÀ KHI NHỮNG NGÀY ĐÓ ĐƯỢC HOÀN TẤT, TA SẼ MANG CÁNH TAY CỦA TA CHỐNG LẠI NHỮNG VỊ 

VUA CỦA PHƯƠNG BẮC, VÀ MỌI THẦN TƯỢNG CỦA CHÚNG! Ta sẽ xé chúng thành nhiều mảnh, và hạ 

bệ những kẻ cai trị của chúng xuống, che phủ các thành phố của chúng với bóng tối và người dân của 

chúng với một nỗi đau! Khóc lóc và nghiến răng sẽ được nghe mà không dừng lại, cho đến khi Ta kết 

thúc trọn vẹn! Đức Chúa phán.  

 

Vì Đức Chúa Trời đã có ý định, và ai có thể bãi bỏ nó?! ... Nầy, những con tàu đầu tiên đã bị lật, và 

chẳng bao lâu sẽ bị lật đổ; nội dung của nó đổ ra như một trận lụt!… 

 

Vì sắc Mặt của Ta đã thay đổi. Cơn tức giận của Ta tràn đầy và lấp đầy Khuôn Mặt của Ta như lửa!…  

 

Vì vậy, thời gian của sự đền bù vĩ đại đã đến, và không thể quay trở lại! ... Sự trả thù là của Ta, Đức 

Chúa phán, và Ta chắc chắn sẽ hoàn trả!  

 

Kìa, trái đất phừng lên với sự ghê tởm! Các thành phố của những con người đầy bóng tối và tràn với 

mọi điều ác; mọi tội lỗi hôi thối và khốn khổ đều đạt đến tầm cao mới trong sự gian ác! Trên khắp đất 

liền và biển, nó lan ra như một bệnh dịch hạch; ngay cả trong không gian mở rộng, nó ở đó, mang 

theo gió thịnh hành đến mọi ngóc ngách!… Ôi, thế hệ ác độc nhất, các ngươi đã dựng lại Sôđôm từ bụi 

đất, và đã mang Gomorrah lên từ đống tro tàn, chẳng học được gì từ bài học của họ! Kìa, những ngày 

của Nô-ê được hồi sinh trước mặt Ta; do đó những ngày thiên tai và nhiều nỗi buồn đã đến! 

 

Dân tộc của trái đất, tệ nạn của các ngươi không bị che giấu, sự gian ác của các ngươi cũng không ngủ! 

Kìa, nguyên nhân của sự áp bức đã đến trước mặt Ta, và tiếng kêu của những người vô tội. Ngay cả 

âm thanh của mọi đứa trẻ chưa được sinh ra, mà các ngươi đã sát hại, đã thâm nhập vào tai của Chúa 

Tể Sabaoth! Tội giết người lấp đầy mọi ngóc ngách, máu chảy trên đường phố, và những kẻ dâm đảng 

vui vẻ bước vào trong đó! ... Những đứa con trai của sự diệt vong, kẻ đặt điều xấu xa cho điều tốt và 

bóng tối cho ánh sáng, và không ngừng chửi rủa Đấng Sáng Tạo của họ! Này, bởi tất cả việc làm của 

họ, họ đã mang đến máu lên đầu của chính họ chưa! Đức Chúa phán. 

 

Vì vậy, do đó Đức Chúa tuyên bố đến thế hệ của cơn thịnh nộ của Ngài rằng… Từ máu công chính 

của Abel vào máu của mọi đứa trẻ chưa được sinh ra, ngay cả khi mọi người bị giết trong máu vô tội 

từ đầu cho đến ngày nay, Ta đã đặt trên thế hệ này! ... Vì Ta đã phán, nhưng các ngươi sẽ không nghe; 

nó đã được viết, nhưng các ngươi đã từ chối Lời của Ta; Ta đã đổ ra, nhưng các ngươi đã từ chối để 

uống; và bây giờ, ngay cả trong mọi thời đại qua, các ngươi chống lại các tôi tớ của Ta, các tiên tri. Kìa, 

ngay cả các hội thánh của loài người tham gia vào lỗi của các ngươi và vẫn còn trên một phần của các 

ngươi; vì họ không phân biệt, họ cũng sẽ không lắng nghe. Vì họ tự bưng tai của họ, như những cái 

vảy mọc trên mắt họ; họ bị mù, đổ khuôn nhiều của họ và kẻ lừa dối với thế giới này! 

 



Do đó, Đức Chúa phán thế này... MÁU! Máu sẽ là thức uống của các ngươi, đau khổ sẽ là thịt của các 

ngươi! Máu và đau khổ sẽ lấp đầy mọi ngóc ngách, vì đây là phần thưởng xứng đáng của các ngươi, 

hãy xem như cách các ngươi làm điều tiêu khiển trong nó! Kìa, các ngươi không tỏ ra lo ngại về sự 

phiền não của người khác, và không quan tâm đến người nghèo và người túng thiếu! Nguyên nhân 

của sự góa bụa và người mồ côi cha là tất cả nhưng đã bị lãng quên giữa các các ngươi, và qua sự tàn 

sát của người vô tội hiếm khi có một giọt nước mắt đổ ra! ... TỘI GIẾT NGƯỜI CỦA CÁC NGƯƠI ĐÃ 

KHÔNG ĐƯỢC DỪNG LẠI! CHÚNG CHỈ GIA TĂNG BỞI SỰ ĐO LƯỜNG! Các nhà lãnh đạo của các ngươi 

cũng không giơ một ngón tay để chấm dứt tất cả những điều bất công này, sự đau khổ cũng không 

xâm nhập vào tai của các ngươi, quy mô của những tội ác cũng không xâm nhập trái tim chai đá của 

các ngươi, theo đó các ngươi nên được đánh động bởi nó!  

 

VÌ LẼ ẤY, MÁU! Máu sẽ lấp đầy sông và suối; biển sẽ tạo ra một mùi hôi thối khủng khiếp và trở nên 

giống như máu của một người đã chết! Các ngọn núi sẽ nhỏ giọt với máu của kẻ giết người, và những 

ngọn đồi sẽ chạy xuống với máu của kẻ thù của Ta; vô số xác chết sẽ xả rác trên mặt đất! Kìa, bàn tay 

của Đức Chúa Trời Vô Hình của tổ phụ các ngươi sẽ được cảm nhận; sự hiện diện của Đấng Thánh của 

Do Thái sẽ khiến cho mọi người trong trái đất run rẩy! Những ngọn núi sẽ bị ném xuống, những nơi 

dốc sẽ rơi xuống, và mọi bức tường sẽ rơi xuống đất! Và với âm thanh của tiếng nói của Ta, mọi sự 

sáng tạo sẽ cúi xuống! ... Và không bao giờ một lần nữa những kẻ thì thầm .rằng.. ‚Đức Chúa Trời đã 

không nhìn thấy nó, Ngài là một Thiên Chúa ở xa xôi; Ngài sẽ không bao giờ nhìn thấy nó, Ngài cũng 

không nghe. 

 

Vì vậy, Đức Chúa phán... Có phải Ta là một Thiên Chúa xa? Ta có tha thứ với các tệ nạn của các ngươi 

không ?! Có phải Trái tim Ta cũng chai cứng lại và trở nên lạnh như các ngươi không?!… SỰ PHIỀN 

MUỘN CỦA TA LÀ VÔ CÙNG! Vì Mắt Ta đã thấy, và tai Ta đã nghe! Vì vậy, sự tức giận sôi lên bên trong 

Ta, và cơn thịnh nộ của Ta phải được đổ ra! Vì Ta là Thiên Chúa, rất gần trong tầm tay! 

 

Vì vậy, thời gian đã đến, cho Những ngày của thời cổ đại, để đứng lên và phán xét các quốc gia, vì 

Thiên Chúa của Trời để kéo dài cánh Tay của Ngài và đem phán xét trên các dân tộc của trái đất! 

 

Vì tất cả những gì được viết trong Kinh Thánh của Sự thật, liên quan đến Ngày của Đức Chúa, chắc 

chắn sẽ đến trên thế hệ này, ngay cả khi tất cả các từ của Ta, được viết trong cuốn sách này, cũng sẽ 

qua đi. Vì Lời này là của Ta, và sẽ trở nên nổi tiếng!… 

 

Này, ngay cả Ta cũng sẽ khiến Danh Ta vang lên trên khắp thế gian! ... TA LÀ Đức CHÚA. 


