
LR/7 Vinh quang của loài người sẽ phải chết… Dức Chúa phán!  

 

Từ Chúa, Đức Chúa Trời và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta - ban cho ngày 22/02/2011 

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

 

Đức Chúa phán như vầy… Các ngươi có nghĩ rằng cơn giận của Ta sẽ nán lại mãi không ?! Các ngươi 

nghĩ rằng Ta ngủ chăng?! Đôi mắt Ta có nhắm lại mà không thấy tất cả những hành động tàn ác này 

đã xảy ra trên trái đất, cả ngày lẫn đêm, mà không ngừng nghỉ không?! Đôi tai của Ta cũng ngừng nghỉ 

không? ... Này, Ta đã thấy và Ta đã nghe! Mặt Ta gần gũi với trái đất này! ... Đôi mắt Ta tràn đầy lửa và 

sự giận dữ ... Trán của Ta có nếp nhăn, và được làm cho cứng chống lại các ngươi, Ôi cư dân của trái 

đất! ... Vì đó là thời gian! 

 

Đã đến lúc rung chuyển các thành phố của loài người bằng cách xử trí, và đưa cơn thịnh nộ lên từ bên 

dưới! Thành phố này đến thành phố khác sẽ bị trừng phạt ... Một ở đây và một ở đó. Kìa, nó sẽ đến 

gần họ, và người ta sẽ sợ hãi, và sự bối rối sẽ làm cho họ thất bại! Sự run rẩy lớn lao sẽ đến trên mọi 

người ... 

 

SỰ KHỦNG KHIẾP CỦA ĐỨC CHÚA LÀ TRONG TẦM TAY! ... Nó sẽ đến nhanh chóng, và các ngươi sẽ 

không biết từ đâu nó sẽ đến! Nó sẽ đến trên hết Thành phố này đến thành phố khác, mà không báo 

trước!  

 

Vì Ta đã làm cho trái đất trở nên giận dữ. Kìa, dưới lòng sâu thẳm của đất run rẩy trong sự gần của Ta, 

và chẳng bao lâu hành tinh này sẽ nổi giận! ... Nó sẽ nổi lên chống lại các ngươi! Ôi, Hỡi thế hệ lừa 

đảo! Nó sẽ nuốt chửng và tiêu thụ thế hệ này! ... Tai hoạ từ trái đất mà tất cả con người đã làm! 

 

Kinh Thánh không nói dối! Và các tiên tri của Ta nói, nhưng dân chúng từ chối để nghe! ... Họ sẽ không 

nghe. Ngay cả dân của Ta sẽ không tin, tuy nhiên niềm tin của họ không cần thiết ... Vì ý muốn của Ta 

đã được định sẵn, và không thể quay trở lại! Sự thật của Ngôi Lời của Ta đứng vững! Nó nói trong 

suốt các thế hệ và tiếng vang trong suốt sự vĩnh hằng! ... 

 

Vì Ta là Đức Yavê! YaHuWaH! Ta là EL Shaddai! ... Và Ta chắc chắn sẽ thực hiện tất cả những gì Ta đã 

phán. Ta sẽ không ngừng, không dịu đi, Ta cũng sẽ không quay trở lại từ mục đích của Ta! ... Các 

vương quốc của loài người phải chết! Và cái ác của con người phải bị phá hủy! ... Tất cả phải được lau 

sạch!  

 

Các dân tộc trên trái đất, các ngươi đã ghét sự sống! Các ngươi đã gây ô nhiễm vườn của Ta! THẾ HỆ 

BỆNH HOẠN VÀ HÔI TANH, CÁC NGƯƠI ĐÃ HỦY HOẠI KHU VƯỜN! ... Và vì vậy Ta đến để làm sạch! Và 

để lau đi! ... Ta đi xuống ... Mặt Ta thật là gần! 

 



Các ngươi có cảm thấy hơi nóng của cơn thịnh nộ của Ta không?, ôi những kẻ vô minh và vô ích ... Các 

ngươi không có chút kiến thức nào hết! Chỉ có tham lam và ác độc, ác độc trên ác độc, băng qua mắt 

các ngươi mà không ngừng ... Và làm thế nào các ngươi yêu thích để có nó như vậy?! 

 

THẾ HỆ CHẾT! Trái tim của các ngươi là hòn đá! ... Ngày này qua ngày khác các ngươi gầy dựng lên cơn 

thịnh nộ, các con tàu bị tràn trề! Ngày này qua ngày khác, cơ thể được xếp chồng lên nhau như trong 

đống rác! Ngày này qua ngày khác, những đứa trẻ chưa sinh đã bị tàn sát! ... Cả thế hệ của những 

người bị sát hại mà không có lý do! Nhiều người vô tội bị khước từ và bị bỏ mặc! ... Tuy nhiên các 

ngươi nghĩ Ta quá khắc nghiệt, và các hình phạt của Ta quá nặng, Các bản án của Ta không công bằng 

phải không?! Ta là Đức Yavê, và đây là Đất của Ta! ĐÂY LÀ NHỮNG ĐỨA CON CỦA TA!… 

 

Tất cả những gì các ngươi nhìn thấy, từ đất dưới chân của các ngươi, Đến cõi xa xăm nhất của vũ trụ, 

là LÀ CỦA TA! ... Và Ta sẽ làm như Ý thích của Ta! Ta sẽ làm theo lời khuyên của Thánh Ý Ta ... Vì Ta là 

Đức Chúa Trời! 

 

Vậy, hỡi các dân trên đất, vì các ngươi đã giết người vô tội và giết người lân cận mình ... Nầy, các 

ngươi đã làm ra luật pháp, hầu mọi người có thể thoải mái làm điều ác, và làm điều xấu xa trong lúc 

vui chơi. Vậy thì Ta cũng tuyên bố Luật pháp của Ta, và nó sẽ đổ xuống trên lưng các nước! 

 

Nầy, Ta đã ra sắc lệnh, và vội vã đưa ra những án phạt trên các ngươi, ôi các dân trên đất! Và án phạt 

của các ngươi là gì? ... Hãy nhìn những người vô tội bị giết hại, hãy nhìn những thân xác rách rưới của 

họ ... Hãy xem kìa, chúng bị xé nát ra sao? Xem cách máu của họ đổ xuống và chân tay của họ được rải 

rác mọi nơi! ... Nhìn! Hãy nhìn xem chúng bị cướp đi trong bụng mẹ như thế nào ... Hãy nhìn những 

công việc của tay các ngươi, các ngươi, những kẻ ác độc và thế hệ ác độc nhất! ... Hãy nhìn vào sự độc 

ác của các ngươi !!! NHÌN TRÊN SỰ ĐỘC ÁC CỦA CÁC NGƯƠI, NHÌN TRÊN TẤT CẢ NHỮNG GÌ CÁC 

NGƯƠI ĐÃ LÀM! 

 

Đức Chúa Trời, Đấng tạo dựng trời và đất: Đức Yavê phán như vầy: Bởi vì máu nầy vẫn còn trên tay 

các ngươi, vì đám đông dân chúng bị giết, các ngươi đã đổ ra thành đống trong các đống, bởi vì các 

việc ác của tay các ngươi, cùng nhau, để làm và cho phép làm, cho họ trở thành luật lệ ... NÀY, TA CÓ 

THỂ LÀM CHO CÁC NGƯƠI! Tương tự như vậy không? cho các ngươi nhận được từ Tay của Ta không?! 

 

Kìa, thậm chí các ngươi sẽ nhận lấy gấp đôi từ Tay Ta, và gấp đôi lần nữa, cho đến chừng nào không 

có chỗ nào bị hư mất, cho đến khi đất bị ô uế bởi mùi hôi thối. Cả con người và con thú sẽ cùng nhau 

nằm chết! ... Chúng nó sẽ như đồ thải trong đất!  

 

Ta sẽ phá đổ các thành phố của các ngươi, và phá vỡ tất cả các nơi cư ngụ của các ngươi! ... Ta sẽ xé 

các nhà lãnh đạo của các ngươi ra thành từng mảnh, Và đổ ra máu của những người hùng mạnh của 

các ngươi xuống trên đất, Cho đến khi nó dâng lên đến tận cổ!  

 

Này, hết thảy những kẻ hùng mạnh và độc ác sẽ bị xé nát ra từng mảnh, với những chi thể của chúng 

nó rải khắp đồng ruộng và trong những nơi hoang tàn! 



 

Kìa, đoàn quân vĩ đại, công việc đáng kinh ngạc, sự tập hợp của các dân tộc cùng nhau chiến đấu 

chống lại Đấng Thánh của Do Thái, sẽ bị tan vỡ thành từng mảnh mà không có Bàn Tay! ... Vì sự mạnh 

mẽ là Đức Yavê, và sự sắc bén là lưỡi gươm phát ra từ Miệng Người! 

 

Này, Ta, thậm chí Ta, là Thiên Chúa của các đạo binh, sẽ cạo bỏ mọi dấu vết cuối cùng của con người 

và những phát minh của con người từ trái đất vào ngày sau hết! ... Vì Ta là Đức Chúa Trời, và sự vinh 

hiển, sức mạnh của Ta được tỏ ra trong Đấng Thánh của Ta! 

 

Vinh quang của con người phải chết! ... Thiên Chúa của các đạo binh Tuyên bố, Đấng Hóa Công duy 

nhất ... Thiên Chúa của Do Thái! Vâng, Ta là Đấng Ấy! ... YaHuWaH! 

 

Nhanh lên, những ai nghe! Nhanh lên, những ai biết Ta! ... Nhanh lên, và hôn lên Chúa Con! Nhanh lên 

và hôn Ta trên Mặt Ta Tất cả những ai biết Danh của Ta ... YahuShua-YaHuWaH! 


