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

 

Đức Chúa phán thế này, cho tất cả mọi người sống trên trái đất... Ta đã thấy và Ta đã nghe!… 

 

Này, Ta là Đấng biết tất cả những gì đi ra và đi vào của các ngươi! ... Ta đã thấy và Ta đã nghe! Ta biết 

tất cả những gì các ngươi làm, ngay cả mọi ý nghĩ và { định của các ngươi! Cách của các ngươi là ác và 

trái tim của các ngươi đen tối, Ôi, thế hệ gian ác nhất!  

 

Vì vậy, Đức Chúa phán như vầy... Ta đang đi xuống để nắm giữ các ngươi, Ôi, cư dân của khu vườn 

của Ta ... Ta sẽ nắm giữ người của Ta nhanh chóng ... Và với sức mạnh của tay phải của Ta nó sẽ ra 

khỏi tầm nhìn của các ngươi ... Và nhìn !… Với bàn tay trái của Ta, Ta sẽ rung chuyển trái đất một cách 

mạnh mẽ!… Và tất cả sẽ sợ hãi! 

 

Này, Ta sẽ nắm lấy tấm vành đai của Thái Bình Dương, và Ta sẽ xoay nó! Kìa, Ta sẽ nhấn nó xuống cách 

mạnh mẽ, và nó sẽ nghiêng, nó sẽ nứt ra! ... Nó chắc chắn sẽ khóa! ...   

 

Kìa, nhiều nước sẽ chảy ngược trong ngày đó. Ta sẽ làm cho đại dương không còn biết vị trí của nó. Ta 

sẽ không nói … ‚ các ngươi sẽ không tiến xa hơn nữa.” Vì Ta sẽ tấn công phần cực bắc, cho đến khi 

chúng không còn nữa. Ta sẽ xuống đến phía nam, vào kho chứa lớn của băng và tuyết, và đẩy chúng 

xuống biển trong một ngày. 

 

Và biển sẽ dâng lên bởi sự đo lường trước mắt của vô số những người này, trước mắt của tất cả 

những người sống gần bờ biển, và trước mặt những người giàu có, những người tham lam và tà ác đã 

xây dựng những tòa tháp cao và đã xây dựng những ngôi nhà lộng lẫy trên bờ biển. Hãy nhìn xem! 

Trong nỗi kinh hoàng và trong sự kinh ngạc, Ôi, những con người ngu ngốc những kẻ xây nhà trên cát! 

Coi chừng thiên tai nhanh chóng vượt qua các ngươi, và nước làm ngập và nuốt chửng bờ biển thế 

nào, vùng đất co lại ở sức mạnh của biển như thế nào!… 

 

Sau đó, họ sẽ biết, Ta là Chúa! Vì lời khôn ngoan nhất trong số họ sẽ thất bại, và kiến thức về những 

người học được nhiều nhất trong số họ sẽ được tính chỉ là phân bón, khi thiên tai nổ ra trên mọi quốc 

gia ... Vì Ta là Đấng Ấy, Đấng đã hình thành nó! 

 

Tuy nhiên, Ta sẽ đặt chân của Ta trên Do Thái, và trong sự che chở của Ta, họ sẽ được bảo vệ chống 

lại tất cả những kẻ thù của họ ... 

 

Với một cú vuốt ngược của bàn tay của Ta, Ta sẽ làm một cuộc tàn sát khủng khiếp! Ta sẽ đạp trên 

vùng đất của phương bắc, và mang đến thiên tai từ phía nam. Thậm chí cô ấy sống ở đó sẽ chiến đấu 



chống lại họ, nhưng cô ấy sẽ không có thẩm quyền, và không có sức mạnh giữ lại thông qua thỏa 

thuận của mình; các vị vua của miền nam cũng không đạt được bất kz địa thế chống lại những người 

ngồi thoải mái khi họ tự bổ nhiệm. Và chiến tranh sẽ nổ ra, với sự ra đời của nhiều thiết bị, mang lại 

nhiều sự hủy diệt và cái chết.  

 

Này, bước chân của Ta sẽ làm rung chuyển trên trái đất, và mang lại nhiệt độ nóng từ bên dưới, gây ra 

một rung động lớn trên đất! ... Những cột khói lớn sẽ được nhìn thấy! Bầu trời sẽ trở nên đen tối, và 

mặt trăng sẽ đỏ như máu!…  

 

Những tiếng hét lớn sẽ được nghe từ mọi miền đất! ... Vì cơn thịnh nộ trong chén của Đức Chúa đã 

đầy, và sự đo lường của sự phẫn nộ của Ngài đã tràn! 

 

Những đồn lũy của Sa-tan sẽ bị nuốt chửng, và những cành nho của sự gian ác sẽ được khắc phục bởi 

biển! Đức Chúa, trong cơn giận dữ của Ngài phán!. Từng thành phố sẽ bị đè bẹp và bị phá vỡ bởi hơi 

thổi ra của lỗ mũi của Ta, khi Ta gọi thiên nhiên nổi lên và chiến đấu chống lại các dân tộc trên trái 

đất!… 

 

Mọi giọt nước mắt nóng bỏng mà các ngươi đã gây ra cho Ta sẽ mưa xuống trong những cơn mưa 

lớn, với vô số mưa đá trộn lẫn với lửa và máu, rơi xuống tất cả những nơi có màu xanh lá cây!… 

 

Kìa, mồ hôi trên trán của Ta sẽ tràn ngập các thành phố và thị trấn, trong khi vẫn còn những nơi khác 

sẽ bị bỏ hoang hoàn toàn!  

 

Sức nóng của khuôn mặt Ta sẽ đốt cháy chống lại các cư dân, và bởi sự nóng giận của sự tức giận của 

Ta, Ta sẽ thiêu đốt trái đất! Này, mặt đất khô ráo và nứt nẻ sẽ nói trong hốc của những nơi rác thải, 

như một lời chứng chống lại chúng! Nhiệt sẽ rất ngột ngạt, và những sự cô đơn sẽ vượt qua chúng vào 

buổi trưa!…  

 

Vì ai có thể che giấu khỏi khuôn mặt của Đấng Toàn Năng trong sức nóng của cơn thạnh nộ của Ngài, 

hoặc thoát khỏi sức mạnh cánh tay của Ngài, khi nó được dang rộng trong cơn giận của Ngài? Ai sẽ có 

thể đứng vững trong Ngày của Chúa, khi bước chân của Ngài dẵm mạnh trên trái đất ?! Và ai sẽ không 

cúi đầu trước âm thanh của tiếng Ngài, khi tiếng nói như sấm sét, với âm thanh của nhiều vùng biển?! 

... Vì đó là một cơn gió mạnh thổi qua khắp trái đất, vang lên ngay cả vào trong nơi sâu, sâu thẳm 

nhất! 

 

Nghe Ta! Vì một mình Ta là Đức Chúa Trời! Không có ai ngoài Ta! ... YaHuWaH, Ngài là Đấng khiến cho 

mọi sự! ... Ngài là Đấng bất diệt và sẽ! ... TA LÀ!  

 

Do đó, không đặt niềm tin vào bất kz thần tượng nào, cũng như trong bất kz hình ảnh nào được làm 

từ đá hoặc đá cẩm thạch, cũng không phải bằng gỗ, cũng không bằng đồng thau hoặc vàng, cũng 

không phải bằng kim loại tốt ... Vì không có sự sống trong chúng. Chúng không thể nói hoặc đi, chúng 

không có sức lực chút nào. Phải, con người mang chúng trên vai của họ, vì chúng không thể di chuyển 



từ nơi của chúng. Chúng không có sức mạnh, chúng là những hình ảnh vô dụng, vô giá trị được khắc 

trong vô ích, và phải được di chuyển. Hãy xem cách chúng bị lật đổ khi trái đất rung chuyển bởi sức 

mạnh của bàn tay của Ta, và vỡ ra dưới sức nặng của những bước chân của Ta! 

 

Không đặt niềm tin của các ngươi vào bất kz con người nào, mặc dù anh ấy nói với một cái lưỡi thông 

minh, với nhiều từ hấp dẫn, với những lời thống nhất và hòa bình, với nhiều lời hứa tuyệt vời. Và mặc 

dù những người khác cúi đầu chào anh ta, và cho anh ta vinh quang, các ngươi sẽ không đặt lòng tin 

vào bất kz con người nào ... Vì con người chỉ là xác thịt dễ bị nghiền nát bên dưới trọng lượng của một 

cành cây rơi xuống từ một cây.  

 

Tuy nhiên, toàn bộ trái đất là bệ của Ta. Và sự bao la của vũ trụ là một trang phục xác nhận vinh 

quang của Ta ... Và ai trong số những con người có thể hiểu được phạm vi của nó? Đấng Vinh quang 

của Do Thái phán, Đấng Tạo Hóa của Thiên Đàng và Trái Đất… Đức Chúa Trời của Tất Cả, ngay cả tất cả 

những người cha của các ngươi … Đấng Tạo Hóa của các ngươi, ngay cả của người đàn ông đầu tiên, 

Adam, cha của tất cả mọi người. 

 

Vì vậy, một lần nữa Ta kêu gọi các ngươi, để hôn Chúa Con, và cúi xuống trước vị Vua của các ngươi ... 

Vì chỉ một mình Ngài là sự Cứu Rỗi của các ngươi. 

 

Chỉ riêng Ngài là lối thoát duy nhất của các ngươi. Ngài là Ánh Sáng… Con Đường duy nhất và Sự Thật 

duy nhất. Không có sự sống ngoài Ngài ... Ngoài Ngài chỉ là bóng tối và sự lừa dối lớn, con đường vào 

sự hủy diệt và cái chết. 

 

YahuShua-YaHuWaH là Danh của Ngài!… MASHIACH!… Đấng mang thập tự giá của các ngươi … Người 

yêu của linh hồn các ngươi… Người đã sống lại!… Người hùng vĩ đại của Giacốp!… Vâng, Immanu En! 

Hãy dâng cho Ngài tất cả vinh quang! Vì Ngài xứng đáng! Đức Chúa phán. 


