
V7/79 Sự Báo Thù là của Ta ... Ta sẽ Trả 

 

Từ Chúa, Đức Chúa Trời và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta - Ban cho ngày 7 tháng 6 năm 2010  

Lời Chúa phán với Timôthê trong một giao hảo trực tuyến, dành cho tất cả những ai có tai để nghe 

 

Đức Chúa phán với tôi như thế... Các con trai và con gái của Ta, các ngươi có tin Ta LÀ ĐẤNG ẤY 

KHÔNG? Các ngươi có biết Ta ở với các ngươi không? ... Giữ chặt Ta, do đó! Vì Thiên Chúa của Thiên 

đàng và Trái đất sắp làm một điều kz diệu và khủng khiếp, một sự kz diệu, một sự ngạc nhiên! Kìa, 

dân trên đất sẽ bị rúng động, lòng trí họ sẽ làm cho họ sợ hãi, tâm trí họ sẽ bị bối rối về những điều đã 

xảy ra trước mắt họ! Vì sự kinh khiếp Đức Gia-vê sẽ vượt qua họ và mọi người sẽ sợ hãi! ... Mặt rúng 

động, mắt họ gom lại bóng đen thui. 

 

Còn những kẻ ác sẽ không hiểu; thực sự họ sẽ đeo tay qua tai của họ và mắt nhắm lại. Họ đã từ chối 

Ta lâu, lâu nay họ quay lưng lại lưng Ta, vì họ luôn chiến đấu chống lại Ta. Nhưng người khôn ngoan sẽ 

hiểu và trở lại ăn năn; Ta sẽ chữa lành họ, và họ sẽ được giải cứu, Đức Chúa phán vậy. 

 

Vậy, hãy nghe Lời của Đức Chúa, các dân trên đất: Ta đang đến! Và như một bầu trời đen tối, những 

đám mây trồi lên, những đám mây sấm sét rung lên và làm rung chuyển trái đất bằng sấm sét, và khi 

cơn lốc dữ dội rơi xuống giữa cơn bão, của Đức Chúa ở trong ngày của sự tức giận của Ngài ... SỰ HỦY 

DIỆT TỪ TRÊN CAO, XUỐNG TRÊN TẤT CẢ KẺ THÙ CỦA TA!! Đức Chúa phán. 

 

Vì đó là Đấng Toàn năng của Gia-cốp... Kìa, các từng trời sẽ run rẩy, và một sự run rẩy lớn sẽ bay lên 

từ bên dưới! ... Ta sẽ làm cho sự hiện diện của Ta ở trong đất Do Thái! Mặt trời sẽ tối tăm, Và lửa sẽ 

từ trên trời xuống trên những kẻ thù của Ta! Và với những viên diêm sinh khổng lồ, Ta sẽ đánh chúng 

nó trong cơn giận Ta; trong cơn giận của Ta, Ta sẽ ném chúng xuống và xé các công ty của họ thành 

từng miếng! ... Những đống đổ nát, vô số những thân xác vỡ tung, bay trên các cánh đồng! 

 

Nầy, Ta sẽ ngăn mọi vũ khí chiến tranh của chúng! Vì Ta sẽ mưa xuống trên họ một trận lụt lội, một 

trận lụt lớn, và nó sẽ chìm sâu vào đồng bằng của nó, không thể có được đất hoặc chỗ đứng! Quân 

đội của họ sẽ bị đẩy lùi về phía sau, những người lính táo bạo sẽ run sợ trước những kẻ hùng mạnh, 

sẽ chạy trốn, trước sức mạnh của Đấng Thánh của Do Thái! Và những người đàn ông được quyền lãnh 

chúa sẽ đứng lên và thống trị họ, các tai họa đóng ở mọi phía! Nầy, hễ ai mạnh dạn và một người lính 

kiêu ngạo bước chân vào đất Do Thái, để giết và đánh mất, sẽ bị điên cuồng chiến thắng! Anh em 

chống lại anh em, dân tộc chống lại dân tộc, ai nấy đánh người lân cận mình trên ngực! 

 

Nầy, Ta sẽ giáng các núi của Do Thái, và máu trên các ngọn đồi sẽ đổ xuống! Ta sẽ rải các cánh đồng 

mở với xác chết, và mùi hương của xác chết thối rữa của các ngươi sẽ lấp đầy không khí và ngập lụt 

các thung lũng! ...  

 

Khói cháy của các ngươi bốc lên mãi mãi, Ôi những kẻ thù của Do Thái! Đối với kế hoạch của các ngươi 

được phát hiện; trái tim kẻ thù ghê tởm của các ngươi được tỏ lộ ra, và sẽ làm cho các ngươi sợ! Vì Ta 



sẽ làm cho sự thù ghét của các ngươi ăn thịt mình như lửa, khi các ngươi xem các kế hoạch của các 

ngươi trên đầu mình! Đức Chúa phán. Vì thế các ngươi đã đến để cướp đoạt, sẽ bị cướp đoạt; và sự 

hủy diệt mà các ngươi đã tưởng sẽ bị phá huỷ ... Và kìa, các ngươi sẽ trở nên một cảnh tượng ghê 

gớm nhất trước mắt các dân tộc, một sự kinh ngạc và sự kinh khiếp cho những ai nhìn thấy các ngươi! 

Vì như lời đã chép ... Ta sẽ mang sự trừng phạt trên kẻ thù của Ta, với bệnh hoạn và đổ máu! Ta sẽ 

làm cho chính Ta lớn hơn ở trên đất Do Thái và cho thấy sự vĩ đại của Ta! ...  

 

Sự Thánh khiết của Ta sẽ được tỏ ra và sự hiện diện của Ta được mọi người biết đến, trước mắt mọi 

dân tộc ... 

 

Vì vậy, những kẻ mang thanh gươm đồng ý sẽ rơi vào nó; Và những người xuất hiện với số lượng lớn 

sẽ bị tràn ngập ... Đức Chúa phán. 

 

Hỡi những kẻ thù của Do Thái… đừng nghĩ rằng Ta làm điều đó theo sự công chính của dân ở đất Do 

Thái, vì họ cũng đã quên Ta và không đi theo Con đường của Thiên Chúa,vẫn từ chối ơn cứu rỗi của Ta 

... 

 

Vì vậy, hãy nghe Ta, vì Ta tuyên bố nó cho mọi chi phái, mọi miệng lưỡi, và mọi dân tộc, ... VÌ LỢI ÍCH 

CỦA DANH TA, TA SẼ LÀM! Vì Danh của Đức Vua, Người đến một cách nhanh chóng để thu thập, sẽ 

được thực hiện! Và vì lợi ích của các tôi tớ yêu dấu của Ta, từ thời ông Noah đến David, Ta sẽ nhớ 

những lời hứa của Ta! 

 

Rồi họ sẽ biết, Ta là Đức Chúa Trời! ... Đấng đã thiết lập các vương quốc và đem họ đến sự hủy diệt! 

Người đã đặt nền móng của trái đất và che cho họ với vẻ đẹp! Người cũng đặt các ngôi sao vào vị trí 

của chúng và làm cho các thiên hà trở thành hình thức của chúng! Ngài là Đấng mà mọi tạo vật đều 

cúi xuống! Người có quyền năng vô hạn và bởi sự khôn ngoan mà mọi sự đã được tạo ra, quyền phép 

của Người là tuyệt đối! ... Vì sự Vĩnh Hằng không có người cai trị! Ta LÀ!  

 

Hay là các ngươi, Ôi dân tộc trên thế gian, quên mất một cách nhanh chóng, có một Thiên Chúa đang 

trị vì tại Do Thái, là Đấng có đã có và sẽ đến, Ðấng Toàn năng ?! Các ngươi đã đến quá khứ trong kiến 

thức tự tuyên bố của các ngươi, rằng bây giờ các ngươi tin rằng các ngươi đã làm nó, và bằng sức 

mạnh của riêng các ngươi ?! Các ngươi sẽ đưa ra l{ thuyết như thế nào trong thời gian dài, và thực 

hiện những khẳng định chắc chắn mà không biết ?! Nói cho Ta biết, bằng cách nào các ngươi có thể 

hiểu được sự khởi đầu và kết thúc?! ... Các dân tộc ngu xuẩn và lừa dối, thế hệ kiêu  ngạo, các ngươi 

chẳng biết gì cả, như các ngươi nên biết, cũng không phải các ngươi tìm kiếm sự hiểu biết thực sự; do 

đó sự khôn ngoan vẫn còn ẩn dấu trong mắt các ngươi! Vì Ta nói cùng các ngươi sự thật, các ngươi đã 

che mặt mình trong bóng tối!  Trong sự  thiếu hiểu biết mà các ngươi đã mang lại, và với sự kiêu ngạo 

tuyệt vời các ngươi đã đẩy lên trước, và vì sự tham lam các ngươi đã bước qua bờ vực và sắp rơi vào 

hố! Đối với một chiếc áo choàng của niềm tự hào che dấu khuôn mặt của các ngươi, và bóng tối bao 

phủ đầu của các ngươi! Cho nên mọi sự mặc khải đã trốn tránh, và ánh sáng hiểu biết đã lìa khỏi các 

ngươi, để lại cho các ngươi sự mù lòa và hoang vu, không thể nhận ra sự thật về Ta là Ai! Các ngươi có 



bao giờ đọc, ngay từ đầu nói Ta đã làm điều đó, và đến cùng Ta là Thiên Chúa?! 

 

Vì vậy, hãy nghe Lời Đức Chúa... Trong những ngày của Nôê, Ta đã cảm thấy không hài lòng chút nào, 

Sự giận của Ta nổi lên trên Mặt Ta trên những gì người ta đã làm trên mặt đất? Và trong sự nóng giận 

nóng nảy của Ta, Ta đã không bao trùm trái đất bằng nước từ phía trên, và mở các kho chứa từ bên 

dưới, chìm đắm cả thế giới bằng những giọt nước mắt cay đắng của Ta.! KÌA! NHÂN LOẠI ĐÃ MANG 

TA ĐẾN NƠI NÀY MỘT LẦN NỮA! ... Bởi vì vô số tội lỗi, trải dài khắp mọi nơi mà không bị cản trở! Bởi 

vì tất cả những điều xấu xa này gia tăng trên trái đất hàng ngày! Bởi vì vô số những giọt nước mắt và 

khóc lóc đã vào tai Ta, và tiếng kêu cứu của những người bị áp bức kêu lên suốt ngày đêm, không 

ngừng nghỉ! Bởi vì nhiều người bị giết! ... 

 

Và vì những tiếng rít của mọi đứa trẻ chưa sinh, những người mà các ngươi đã lên án tử hình và bị 

trừng phạt trong những mảnh vỡ trong khi vẫn còn trong bụng mẹ! ÔI THẾ  HỆ GIAN ÁC NHẤT, NGƯỜI 

DÂN CỦA ĐẤT, CÔNG VIỆC CỦA CÁC NGƯƠI ĐÁNG GHÊ TỞM! LÀM TA kinh hoàng bởi những gì Ta 

thấy! THẾ HỆ NÀY LÀ TÀ ÁC, ĐỨC CHÚA PHÁN, GIAC ÁC NGOÀI SỰ SO SÁNH! SỰ VĨ ĐẠI LÀ MÁU CỦA 

NGƯỜI VÔ TỘI VẪN CÒN TRONG TAY HỌ! 

 

Nỗi đau đớn của Ta tràn ngập Trái tim Ta và âu yếm giữ chặt Ta, cơn giận của Ta tích tụ và buông ra và 

cơn giận bốc lên trong Ta, như Ta đặt Mặt Ta để tiêu diệt và lau sạch, để làm sạch toàn bộ trái đất 

một lần nữa; ném Tất cả sự độc ác vào lửa, mọi dấu vết cuối cùng của phát minh của con người được 

xóa sạch ... 

 

Hãy khóc ra tiếng, khóc to và than thở, vì kẻ ác sẽ không bị trừng phạt! ... NÀY, GIỜ CỦA THƯỞNG 

PHẠT LÀ ĐÂY! 

 

Vì Đức Chúa phán thế này... KẺ THÙ CỦA TA SẼ KHÔNG CHIẾN ĐẤU CHỐNG LẠI TA NỮA MÀ KHÔNG 

BỊ TRỪNG PHẠT! Không còn sự vi phạm đến các dân tộc vẫn tiếp tục mà không có sự phán xét; sự gian 

ác của họ sẽ không tiếp tục mà không bị trừng phạt! Vì Ta sẽ giơ Cánh Tay Ta ra chống lại chúng, cho 

đến khi hết thảy những sự gớm ghiếc của nó, cho đến khi các quốc gia rơi xuống với một vụ tai nạn 

lớn và sự kiêu ngạo của dân chúng đã chấm dứt! ... VÌ MỘT MÌNH DANH CỦA TA, SẼ VƯỢT TRÊN TẤT 

CẢ TRÁI ĐẤT! VÀ KHÔNG CÒN SỰ CHỬI RỦA LĂNG MẠ GIỮA CÁC NƯỚC! Đức Chúa phán.  

 

Những kẻ thù của Do Thái không còn tìm kiếm để xua đuổi dân Ta,Gia-cốp ra, vì Danh Ta ở đó! Và 

không có ai sống trên đất khạc nhổ trên Danh của Đức Vua, cũng không làm ô uế Lời Ngài trong dân; 

cũng không phải người ngoại bang, người Do Thái, và bất kz ai trong số những người tuyên bố được 

ghép vào, những người từ chối sự cứu rỗi của Ta hay bỏ qua lệnh cấm của Ta, được tiếp tục mà không 

bị khiển trách và kỷ luật nghiêm khắc và nhanh chóng! ... Ta là Đức Chúa Trời. 

 

Nhưng Ta đã không quên lời hứa của Ta, hoặc các giao ước mà Ta đã lập ra với các tôi tớ và những 

người yêu dấu của Ta, Con cái của Ta, những người đã tìm kiếm theo sau trái tim Ta. Vì các giao ước 

của Ta và vì tình yêu của các tôi tớ Ta, vì những lời hứa của Ta, Ta vẫn giữ lại đầy đủ sự phán xét và 

quyền năng trong cơn thạnh nộ của Ta; Ta cũng sẽ không nổi giận trong Ta, Chớ làm các nước ở dưới 



sự buồn rầu của Ta. Vì điều Ta đổ ra không phải là một dòng nước tràn ngập, mà là một sự phán xét 

tràn ngập sẽ được làm sáng tỏ ... Tuy nhiên, Ta sẽ không làm cho một kết thúc đầy đủ, cho đến khi hết 

thảy những hạt lúa mì cuối cùng đã được gom lại và mọi đứa trẻ vô tội đã rời khỏi nơi này, cho đến 

khi mọi người được kêu gọi cuối cùng được mang đi. 

 

Rồi họ sẽ biết, Ta là Đức Gia-vê Thiên Chúa, là Đấng đã lật đổ Sô-đôm, hủy diệt thành Gô-mô-rah, và 

trừng phạt Ai-Cập bằng các tai nạn dịch hạch khủng khiếp! YAHUWAH, Đấng Sáng Tạo của Trời và Đất! 

... ĐỨC CHÚA TRỜI CỦA DO THÁI! 

 

Vì ĐẤNG THÁNH là Đấng đã tuyên bố nó, và SỨC MẠNH là Đấng sẽ thực hiện điều đó! ... Vì Ta là Thiên 

Chúa, và Ta không thay đổi! 


