
V7/89 Các Kitô hữu, người Do Thái và người Hồi giáo, hãy thức dậy!  

Đây là Tiếng Kèn cuối cùng TRƯỚC THỜI GIAN! 

 

Từ Chúa, Thiên Chúa và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta - ban cho ngày 21 tháng 10 năm 2010   

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

 

Đức Chúa, Thiên Chúa phán như vầy... Cây kèn Ta đang thổi, được tiết lộ cho người khôn ngoan và đi 

vào trong tim của người khiêm nhường, khiến người ăn năn rùng mình và để đốt cháy những kẻ nổi 

loạn với sự khinh miệt. Nó là tiếng  kèn của thời cựu ước, nhưng cũng vẫn là tiếng kèn của thời gian 

này. Vì tôi tớ của Ta sẽ sớm bước vào năm thứ bảy của anh ta, và Lời của Ta và tiếng kèn này ngay sau 

đó. Kìa, nó là thứ bảy, và sẽ được thổi cho bảy mà không ngừng, ngay cả khi bảy âm thanh này liên tục 

trước thời gian ... Này, nó cũng không phải là điều Ta đã tiết lộ, vẫn còn người thánh thiện trong mắt 

Ta; sự thực hiện mà đã chờ đợi từ lâu, tiếp theo là ba sự tiến triển nhanh chóng, sự hoàn thành ngắn 

ngủi mà chưa từng có, thậm chí là lần thứ bảy với một thứ tám chưa đến? 

 

Vì vậy, do đó Đức Chúa phán... Ta đã thổi kèn kêu gọi để đánh thức, nhưng ai đã nghe cuộc gọi của 

Ta? Ai đã chú { và đi theo { muốn của Đức Chúa?… 

 

thế hệ hung ác và lười biếng! CON CÁI ĐIẾC ĐẶC! Các ngươi đã từ bỏ Ta, vì các ngươi đã lấp đầy thế 

giới này với mọi loại tội ác! Kìa, các ngươi đã đạt đến tầm cao mới trong sự gian ác! Vì vậy, Ta phải 

làm khô vương quốc của con người ra, Ta phải lau chúng đi và loại bỏ chúng từ tầm nhìn của Ta, mãi 

mãi! Không bao giờ một lần nữa chúng sẽ phát sinh, không bao giờ một lần nữa các quốc gia sẽ làm 

điều xấu trong tầm nhìn của Ta! Không bao giờ một lần nữa chúng sẽ tự hào bước đi, lắc nắm đấm 

của chúng về phía thiên đường trong vinh quang tự xưng của chúng! Không bao giờ một lần nữa 

chúng sẽ vui chơi trong tất cả những nghịch cảnh và thực hành tất cả những sự ghê tởm, luôn luôn 

tìm kiếm để đáp ứng của chúng, ngày càng tăng sự thèm khát, khi chúng theo đuổi đạt được điều ác! 

VÌ TA LÀ CHÚA, VÀ TA ĐÃ THẤY NÓ!    

 

Vì vậy, Ta sẽ nói, và cây kèn này sẽ tiếp tục phát ra âm thanh cho đến lúc đó; và khi nó kết thúc, người 

khác sẽ phát ra âm thanh… Và ôi, một tiếng khóc sẽ được nghe thấy! Ôi những tiếng khóc đắng cay sẽ 

lấp đầy đường phố!… Và giống như âm thanh của một bệnh dịch của cào cào nuốt chửng mọi thứ 

xanh tươi, vậy thì âm thanh của tiếng nghiến răng nuốt chửng không khí. Kìa, nó sẽ nổ ra ở mọi ngóc 

ngách, với tiếng động lớn!… 

 

Tuy nhiên, Ta sẽ tiếp tục nói, và trong sự bất mãn nóng bỏng của Ta, Ta sẽ phát âm phán xét trên 

chúng! ... Và liệu chúng sẽ nghe, hay liệu chúng sẽ không, tiếng nói của Đức YaHuWaH sẽ được lắng 

nghe!   

 

Vì Ta nói cho các ngươi biết sự thật, cây kèn này trước mặt các ngươi nhưng là sự khởi đầu, một tiếng 

thì thầm từ Đấng Toàn Năng, một giọng nói nhỏ vẫn còn vang lên trong tai. Cho đến ngày đang đến 

nhanh chóng khi Ta sẽ nói to Danh của Ta. Nầy, Ta sẽ mở miệng Mình và vào trong không khí Ta sẽ 



nói, và các tầng trời sẽ run rẩy và trái đất rung chuyển dữ dội! Vì không ai trong trái đất biết Ta; không 

ai nhìn thấy Ta như Ta thật sự ... Nhưng tất cả sẽ biết Ta! Vì những phán xét của Ta, họ sẽ biết, và 

trong Lòng Thương Xót của Ta họ sẽ thấy! Đấng Thánh, Đức Chúa Trời của Do Thái phán, Đức Chúa 

Trời của quyền năng và ghen tuông dữ dội, Đức Chúa Trời đã đến từ nơi thánh của Ngài để trừng 

phạt!… Đức Chúa Trời của sự Phán Xét!  

 

Nầy, Đấng Toàn Năng của Giacốp đã phán trong thẩm quyền của Ngài, nhưng ít người đã chú ý, ít 

người đã cúi xuống để dâng cho Ta vinh quang, ít người đã ôm lấy Ta. Vì vậy, Ta sẽ nói to hơn, và âm 

thanh của tiếng nói của Ta sẽ tăng lên khắp trái đất, và những ngày sẽ được biến thành bóng tối, 

trước Ngày vĩ đại và khủng khiếp của Đức Chúa.  

 

Vì sự giận dữ của Ta, Ta sẽ quay mặt Ta chống lại thế hệ khủng khiếp này, và trong sự khốc liệt của 

cơn thịnh nộ của Ta, Ta sẽ hạ bàn tay của Ta trên tất cả mọi người trên trái đất! Và tất cả những ngọn 

núi cao này sẽ sụp đổ dưới sức nặng của sự hiện diện của Ta, và tất cả những ngọn đồi cao này sẽ cúi 

xuống! Kìa, những người khổng lồ sẽ rơi! Đức Chúa phán. Chúng sẽ bị nghiền nát bên dưới trọng 

lượng của sự giầu có của chúng! Đấng Toàn Năng phán.  

 

Vì vậy, hãy nhìn giữa các quốc gia, Ôi, những kẻ ngu ngốc, và xem, Ôi, thế hệ độc ác nhất, và hoàn 

toàn kinh ngạc, sợ khủng khiếp! Vì Đức Chúa Trời của Sự đền bù đã nổi lên, Đức Chúa Trời của Sự Vinh 

Hiển đã xuất hiện! ... Nầy, Ta đã sống lại trong sự trả thù của Ta, Ta đi ra để trả nợ, vì Ta đã nhìn và Ta 

đã thấy! Vâng, Ta đã nhìn thấy trái tim của các ngươi và Ta đã xem xét tất cả các hoạt động của các 

ngươi, và Ta đã xem nó! Vì không có gì là ẩn giấu khỏi đôi mắt của Ta, đôi tai của Ta không phải không 

thính trong việc nghe.  

 

Do đó hãy bị khiếp đảm, Ôi, thế hệ không có cảm giác. Hãy bị thất kinh, tất cả những người đã tỏ ra 

không từ bi đối với người hàng xóm của mình, và run rẩy trong sợ hãi vì sự phẫn nộ của Đức Chúa ... 

Vì nầy, Ta sẽ đốt lửa trong các biệt thự của các ngươi mà không thể bị dập tắt! Và nó sẽ thổi mạnh, 

cho đến khi mọi sự ghê tởm được tiêu thụ và mọi cách xấu xa sẽ diệt vong từ trước mặt Ta! Hãy để 

khuôn mặt của chúng bị bôi đen với bồ hóng, để cho đám đông rơi vào sự mệt mỏi của chúng! Đức 

Chúa phán. 

 

Vì ai có thể chịu đựng Ngày của Đức Chúa ?! Ai có thể thoát khỏi cơn thịnh nộ của Đức Chúa khi nó 

đến ?! Ai có sức chịu đựng để chạy trốn liên tục, không có thời gian nghỉ ngơi?!… Nhưng những người 

chờ đợi Đức Chúa sẽ làm mới sức mạnh của họ; họ sẽ nổi lên với đôi cánh như đại bàng, họ sẽ chạy và 

không bị mệt mỏi, họ sẽ đi và không nhu nhược, vì nó đã được viết.  

 

Dân của Ta, những giọt nước mắt của nỗi buồn lớn lao đầy ánh mắt của Ta, như ngọn lửa cháy tỏa lên 

phía sau họ!… Vì khuôn mặt của Ta là màu đỏ thẫm với cơn giận dữ, và trái tim Ta cháy bỏng trong nơi 

sâu của cơn giận dữ của Ta, vì điều đó mà đêm và  ngày trước mắt Ta! ... SỰ HÀNH HẠ, GIẾT NGƯỜI 

và CHẾT CHÓC lấp đầy mọi ngóc ngách!… Kìa, tội lỗi vượt qua vùng đất như một trận lụt, bùng phát từ 

TRÁI TIM CỦA CON NGƯỜI. 

 



Dân của Ta bị giết và bị mổ bụng và bị diễu hành qua các đường phố, bị treo trên tường như những 

danh hiệu và chiến lợi phẩm, TRONG DANH ĐỨC CHÚA CỦA ABRAHAM, theo cái Danh mà Ta được gọi 

trong số đó. Nhưng Ta không phải là Thượng đế của họ. Và mặc dù Ta Là, thậm chí chỉ có một mình 

Thiên Chúa, Allah KHÔNG phải là danh của Ta! Vì „allah này“ không phải là thần! Ông là một thần 

tượng, tác phẩm của những con người được viết trong một cuốn sách, một hình ảnh chạm khắc! ... Ôi, 

những đứa con trai của Ishmael, các ngươi có tất cả trở thành con trai của sự diệt vong, con nuôi của 

satan, từ đó tôn giáo của các ngươi phát sinh. Vị tiên tri của các ngươi đã bị lừa bởi ma quỷ; không có 

lúc nào anh ấy đã nghe thấy giọng nói của Ta, Ta đã không gửi thông điệp cho anh ấy ... Các ngươi đều 

bị lừa, những bầy tôi của satan, những đứa con trai của Cain! 

 

Ta đã không chọn Isaac và đã không đuổi Ishmael đi sao? Ta đã không bảo vệ Isaac khỏi sự tế lễ, và 

cung cấp cho Chiên Con sao? Không phải Áp-ra-ham đã kính sợ Đức Chúa hoàn hảo giữa các thế hệ 

của ông sao? Tuy nhiên, các ngươi vẫn không kính sợ Ta, và vì dân của Ta các ngươi không lưu tâm ... 

Có phải Do Thái là một quê hương nô lệ trong đôi mắt của các ngươi không?! Có phải Giacốp đã lấy 

cắp quyền sở hữu của các ngươi bằng sự phản bội không ?! Hoặc là các ngươi, người đã từ chối thừa 

kế của mình?! 

 

Vì thế, các ngươi đang giống như bạc vô giá trị đối với Ta, và Do Thái sẽ được quý trọng giữa các quốc 

gia! Và ai ngồi trên ngai vàng của Đa-vít sẽ là Chúa Tể trên các ngươi, mãi mãi; vì trên Núi Si Ôn, sẽ có 

sự giải thoát và thánh thiện cho Đức Chúa! Những hậu duệ của Isaac sẽ chiếm hữu tài sản của các 

ngươi, và nhà của Gia tộc Jacob sẽ cai trị đất đai, vì Cây Ôliu của Ta sẽ làm lu mờ tất cả các quốc gia! ... 

May mắn là tất cả những người ăn và tìm nơi trú ẩn bên dưới các nhánh của nó. 

 

Tuy nhiên, các ngươi chỉ hình thành bạo lực trong lòng chống lại hàng xóm của mình, và những suy 

nghĩ giết người chống lại anh trai của riêng các ngươi! Kìa chỉ sự thù  hận lấp đầy trái tim của các 

ngươi, và sự ghê tởm chạy qua tĩnh mạch của các ngươi như chất độc! ... Một người đàn ông hoang 

dã không có lương tâm! Vì vậy, sự gian ác của các ngươi đã không chấm dứt, và sự vi phạm của các 

ngươi vượt quá sự đo lường! Vì nó đã được viết… ‚Bàn tay của các ngươi sẽ chống lại mọi người, và 

bàn tay của mọi người chống lại các ngươi. 

 

Vì các ngươi có đầy tự hào, và bản ngã của các ngươi nở như nước trên vùng đồng bằng ngập lụt của 

Ai Cập, do đó niềm tự hào của trái tim các ngươi đã đánh lừa các ngươi rất nhiều. Vì vậy, Ta sẽ để các 

ngươi trong hoang tàn trong ngày của sự đền bù. Và trong ngày các Nhân chứng của Ta đứng lên, khi 

các ngươi ở đó sẽ không có mưa, không phải trước đây cũng không phải là sau này ... VÌ TA CHỐNG 

LẠI CÁC NGƯƠI! Thiên Chúa của Giacốp phán. 

 

Ta đã đặt đôi mắt của Ta trên các ngươi làm mối hại, và không phải cho điều tốt! Vì Ta chắc chắn sẽ 

trả lại sự trả thù của các ngươi trên đầu của các ngươi; và như các ngươi đã làm, do đó, nó sẽ được 

thực hiện cho các ngươi! Có phải Ta sẽ không làm cho đất run rẩy trước mặt Ta và sàng các ngươi khỏi 

những vùng đất thánh, phân chia các ngươi xa ra, phân bổ phần của các ngươi trong số những người 

được chỉ định cho cơn thịnh nộ ?! Vì Ta chắc chắn sẽ giết tất cả những người chiến đấu hùng mạnh 

của các ngươi! Kìa, thậm chí Ta sẽ mang lại cho thế hệ của các ngươi đến một kết thúc bất ngờ, không 



để lại một nam giới trên hai mươi tuổi trong số các ngươi! Vì Ta chắc chắn sẽ biến đất của các ngươi 

trong mối sầu thảm và để lại tất cả phụ nữ của các ngươi không có con!  

 

Tuy nhiên, trong số những người nặng trĩu, những người bị áp bức nặng nề vì các ngươi, Ta sẽ có lòng 

thương xót; vì trong số họ Ta sẽ mang ra một Phần Còn Sót Lại. Vì Ta đã thấy trái tim của những người 

bị đánh đập, và Ta biết tâm trí của kẻ bị áp bức; Ta đã xem xét những người không có hy vọng, người 

mà các ngươi đã giam cầm từ khi sinh ra; Ta biết ai ao ước Ta. Này, thậm chí Ta sẽ ra khỏi chỗ của Ta 

và cung cấp cho họ, thậm chí mỗi người bị giam cầm. Vì những giọt nước mắt của dân Ta là tuyệt vời 

vì các ngươi, và những người phụ nữ trong số các ngươi khóc, vì các ngươi là những kẻ tàn bạo, Ôi, 

con trai của Ishmael. Vì vậy, Ta sẽ giải thoát họ từ tay các ngươi, và các ngươi sẽ bị đuổi đi, vì các 

ngươi đã không biết Ta, Đức Chúa phán.  

 

Ôi, những kẻ đáng khinh bỉ, ăn năn! Và quay trở lại từ cách độc ác này mà các ngươi đã chọn!… 

Nhưng các ngươi sẽ không quay lại, cũng sẽ không từ bỏ tất cả những sự ghê tởm này… 

 

Vì các ngươi liên tục mưu đồ ác độc chống lại anh em của mình, và bàn tay của các ngươi không 

ngừng từ việc đổ máu người vô tội! Công việc của các ngươi là một mùi hôi thối trong lỗ mũi của Ta, 

một cục bướu đáng sợ dưới da, một vết loét đáng lo ngại mà các ngươi từ chối để được chữa lành! ... 

TẤT CẢ CÁC NGƯƠI ĐÃ CHẾT TRONG  MẮT CỦA TA! 

 

Ta sẽ không trả nợ các ngươi cho tất cả những điều này sao?! Thậm chí gấp đôi sao?! Đức Chúa Thiên 

Chúa phán. Ta sẽ không đi xuống và xé các ngươi nát thành từng mảnh, vì những gì các ngươi đã làm 

sao? Đức Chúa Trời của Do Thái phán. Ta có  nên sẽ không phá hủy đất đai của các ngươi, và đàn áp 

người dân của các ngươi với âm thanh của giọng nói của Ta, ngày và đêm không?! Ta có nên sẽ không 

di chuyển nhanh chóng, và nghiền chúng thành bột bên dưới chân của Đấng Thánh của Do Thái 

không?! ... Ta sẽ không đi xuống và tiêu thụ và trừ khử sao ?!  

 

Vì thế, nó sẽ ứng nghiệm trong ngày đó ... Các ngươi sẽ ngã, và không bao giờ nổi lên một lần nữa, và 

nó sẽ được như thể các ngươi đã chưa bao giờ được trải qua, Đức YAHUWAH Thiên Chúa của các đạo 

binh tuyên bố. Và KHÔNG CÒN CÓ THẦN NÀO NỮA trước mặt Ta! KHÔNG THÊM bất cứ điều gì, được 

thực hiện bởi bàn tay của con người, tự hào đứng trước mặt Ta! 

 

Vì vậy, Đức Chúa Thiên Chúa của Do Thái phán rằng... Dân của Ta bị giết ở mọi ngóc ngách; Kìa, 

chúng giết sứ giả của Ta và xé nhỏ những người nhỏ bé của Ta thành từng mảnh, không hối hận. 

Những người yêu quý, các ngươi muốn Ta sẽ làm gì thêm nữa? Ta còn có thể làm gì nữa?… Ta đã đổ 

hết MÁU SỰ SỐNG CỦA TA CHO CHÚNG, nhưng chúng từ chối uống! Cơ thể của Ta đã bị tan nát vì 

chúng, nhưng chúng từ chối ăn! 

 

Vì Ta nói cho các con biết sự thật, chúng đã hoàn toàn từ bỏ Ta, TA, Đài phun nước của sự sống! Và vì 

những gì, những người yêu dấu? Vì điều gì? Nhìn vào những gì chúng làm! Hãy nhìn xem chúng ham 

muốn tham lam như thế nào sau mỗi lời nói và hành động đáng khinh, làm đầy bụng của chúng với tất 

cả đồ ăn kinh tởm này, thực hành mọi sự ghê tởm mà Ta đã ra lệnh, chúng sẽ không làm! Chúng là 



một con người thấp hèn, một thế hệ giả dối và độc ác nhất, những thứ như thế chưa bao giờ được 

thấy!… Nhưng Ta vẫn yêu chúng. 

 

Mặc dù vậy, sự trừng phạt của Ta không bị giữ lại, và sự phán xét của Ta phải được thỏa mãn; sự tà ác 

phải bị phá hủy hoàn toàn, nó phải được tiêu thụ trước mặt Ta. Vì nếu Ta không làm điều mà Ta đã có 

trong trái tim Ta để làm, và nếu điều đó được lưu trữ trong kho của cơn thịnh nộ của Ta mà không 

được đổ ra, nhân loại chắc chắn sẽ tiêu diệt chính mình bằng tay của chính họ, rời khỏi khu vườn 

không thể ở được. 

 

Vì vậy Ta đến với một tiếng kèn nổ lớn, để đánh thức các quốc gia, để lắc thế giới này đến cốt lõi của 

nó! Kìa, Đấng Thánh sẽ hô to bằng một mệnh lệnh lớn, và ánh sáng của thế gian này sẽ bị lấy đi!…  

 

Toàn bộ trái đất sẽ bị lay động, một trận động đất mạnh mẽ! ... Cơn Giận của Chiên Con được tiết lộ! 

 

Giờ đây hãy nghe Lời của Đức Chúa, những người đó những người nói rằng chúng là dân của Ta, 

không phải là dân của Ta ... Vì vậy, Đức Chúa phán ... Này, Danh của Ta đã bị chối bỏ trong thế hệ của 

cơn thịnh nộ của Ta, vì con cái của Ta đã quên lãng Ta mọi ngày mà không kết thúc! Ngay cả dân của 

Ta, những người nói sai rằng chúng là dân của Ta, làm điều dối trá; vì chúng không phải là dân của Ta! 

Vì những cách của Ta đã trở thành một sự ghê tởm đối với chúng, cũng như chúng sẽ không tuân theo 

điều răn của Ta, và với giọng nói của Ta, chúng từ chối lắng nghe. Chúng là một người lừa dối, một 

người hai mặt, người chạy theo mọi thứ ô uế. Vì chúng nói… ‚Khi Chúa đang sống, chúng ta được giao 

cho quyền để làm tất cả những điều này… Tuy nhiên, Ta chắc chắn sẽ mang chúng đến cơn thạnh nộ! 

Và như Ta sống, Đức Chúa phán, chúng sẽ không thoát khỏi Ngày của sự phẫn nộ của Ta! 

 

Vì chúng đã ô nhiễm Danh Ta, và đã làm mất đi tính thiêng liêng của vinh quang của Đấng Thánh của 

Do Thái trong mắt của dân chúng; lấy đi những điều đúng đắn và tốt đẹp, và nó tiếp tục khiến Ta cảm 

thấy xấu hổ, với sự bối rối của nhiều gương mặt! ... Vì vậy, Ta chống lại chúng! Kìa, Ta đã thiết lập 

khuôn mặt của Ta chống lại chúng, ngay cả chống lại tất cả những người phỉ báng Danh Ta và làm hư 

hỏng Lời của Ta vì lợi ích riêng của chúng! Vì chúng đã phỉ báng những điều thánh thiện của Ta, và bởi 

những việc làm của chúng, chúng đã khiến chúng xấu hổ! Vì thế Ta sẽ tiếp tục khiển trách chúng, vì Ta 

chống lại mọi lời và hành động của chúng! Và khi Ta kỷ luật chúng, TA SẼ KHÔNG DUNG THỨ! 

 

Này, Ta chống lại các ngươi, Ôi, các giáo hội của loài người, vì những đường lối của Ta đã trở thành 

một sự ghê tởm đối với các ngươi! Vâng, các ngươi tuyên bố nó bởi tất cả các truyền thống bẩn thỉu 

của các ngươi, trong đó Ta ghét! Và bởi tất cả các giáo lý hư hỏng các ngươi duy trì làm các ngươi đặt 

khuôn mặt của mình chống lại Ta! ... 

 

Này, bởi tất cả những gì các ngươi nói và làm là sự nổi loạn của các ngươi trưng bày cách rộng rãi! Sự 

ô uế của các ngươi được nhìn thấy rõ ràng! ... Vì vậy, cách của các ngươi đã trở thành một sự ghê tởm 

đối với Ta! Đức Chúa phán. 

 



Vì vậy, Ta chắc chắn sẽ kỷ luật các ngươi và mang lại cho các ngươi sự trừng phạt nhanh chóng, thậm 

chí đền bù cho tất cả các hành động xấu xa của các ngươi, nơi các ngươi đã làm cho Danh của Ta bị 

xúc phạm trong số các quốc gia! Vì một bàn tay mạnh mẽ và một sự quở trách chắc chắn, Ta sẽ quay 

các ngươi trở lại từ con đường của mình, và phục hồi các ngươi khỏi sự vi phạm của mình ... 

 

Kìa, với nhiều lời mạnh mẽ và một bàn tay duỗi ra, Ta sẽ đuổi theo các ngươi! Khi một cơn gió hùng 

mạnh phá vỡ các nhánh cây và một cơn gió xoáy đang lật đổ những cây cao, vậy thì tiếng nói của Ta sẽ 

bẻ gãy các ngươi và sức mạnh của Bàn tay Ta làm các ngươi khiêm nhường trong Ngày của Đức Chúa! 

Với một cú đánh lớn, theo cách này và cách kia, các ngươi sẽ bị gãy thành nhiều mảnh! Này, thế giới 

sẽ bị đảo lộn trong cơn giận dữ của Ta, và các quốc gia sẽ rơi xuống bên cạnh họ dưới sức nặng của sự 

trừng phạt của Ta! Đức Chúa phán. Vì Ta chắc chắn đã tuyên bố điều đó, và Ta cũng sẽ mang nó qua 

đi, ngay cả trước mắt của thế hệ kiêu ngạo và ác độc nhất này! VÌ TA LÀ CHÚA!  

 

Vì nhiều người đã chơi trò của con điếm Harlot, nhiều người đã đặt mình lên như là một thẩm quyền 

trong số những con người, thậm chí để nói như thể họ là Thiên Chúa, tuyên bố Thánh Ý của Thiên 

Chúa với nhiều bài phát biểu cao cả và rỗng tuếch. Phải, với vô số lời nói của chúng, như thể Ta đã gửi 

chúng đi; vâng, chúng nói trong Danh Ta, mặc dù KHÔNG MỘT AI TRONG SỐ CHÚNG đã nghe giọng 

nói của Ta, Ta cũng đã không gửi chúng đi! Vì vậy, Ta đã đánh số các bài phát biểu của chúng và nhớ 

lại từng từ ngữ vô hiệu của chúng, mà Ta đã ghi nhận chống lại chúng! 

 

Tuy nhiên, dân của Ta hoàn toàn không hổ thẹn về tội lỗi của chúng, chúng cũng sẽ không chú { đến 

những lời của Ta, mà Ta đã nói với thế hệ này, cũng như chúng không muốn biến đổi theo những cách 

tội lỗi của chúng! ... Vì dân của Ta liên tục phạm tội, và luôn luôn nổi loạn chống lại Ta! ... Vì vậy chúng 

KHÔNG phải là dân của Ta, Đức Chúa phán. 

 

Kìa, trong một hiệp ước, chúng bức hại các tiên tri của Ta và vu khống các sứ giả của Ta! Kìa, chúng 

chiến đấu chống lại Ta bằng chính tên của chúng, nói rằng ... ‚Chúng ta sẽ được biện minh trong hành 

động của mình, khi Chúa đến để trừng phạt những sứ giả này và đền bù những tiên tri giả này; vì 

chúng tôi ghét âm thanh của tiếng nói của họ, và lời nói của họ làm khổ chúng tôi mà không có lý do.' 

 

Vì vậy, Đức Chúa phán thế này... Ta thực sự đi ra để trừng phạt, Ta thực sự đi xuống để trả lại; mỗi 

người, tùy theo những lời mà chúng đã nói chống lại Ta và sứ giả của Ta; mỗi người, theo những việc 

làm mà chúng đã phạm vào Ta và các tiên tri của Ta! Vì chúng khiêu khích Ta bằng lời nói của chúng, 

và bởi hành động, chúng đã mang đến sự giận dữ của Ta với đầy đủ!… 

 

Chúng đã từ bỏ Đài Phun Nước Hằng Sống và không muốn uống nữa, chúng cũng sẽ không nuốt! 

Chúng bỏ sự công bình xuống đất và biến công lý thành cây ngải! Vì chúng ghét ai mang Lời quở trách 

của Đức Chúa đến cổng vào, và không thích ai chứng tỏ một sứ điệp thật từ Đức Chúa Trời! Kìa, chúng 

dẵm lên những người đi thẳng đứng và làm lơ những người tuân theo huấn lệnh của Thiên Chúa! ... 

Này, chúng ném đá anh em mình và làm tổn thương chị em mình với những lời của chúng. 

 



Vì vậy, chúng sẽ đến để nhận biết Ta trong sự cay đắng của Ta. Vì Ta ghét tất cả những ngôi nhà xa 

hoa của chúng, Ta ghét tất cả các hội thánh thiêng liêng của chúng, cũng như Ta không thưởng thức 

bữa tiệc của chúng; truyền thống của chúng là một sự ghê tởm đối với Ta, và những ngày lễ của chúng 

Ta khinh khi trong nhiệt huyết của Ta. 

 

Vì vậy, khi Ta giơ tay ra chống lại chúng, và nâng giọng lên chống lại giáo phái của chúng, chúng sẽ ngã 

xuống; thậm chí chúng sẽ là người đầu tiên trong số những người ngã, Đức Chúa phán. Hãy nói cho Ta 

biết, bằng cách nào chúng sẽ nổi dậy trở lại lần nữa? Vì sẽ không có nơi nào không bị làm cho hoang 

tàn, không nơi nào không bị tiêu diệt bởi bệnh dịch và nạn đói! Sẽ không có nơi mở, vì sự hủy diệt và 

thiên tai sẽ vượt qua toàn bộ vùng đất! Đức Chúa phán. 

 

Kìa, thật là một điều tục tiễu trước mắt Ta! Thật là một âm thanh ghê gớm đã lọt vào tai Ta! Thật là 

một cảnh tượng đáng sợ được trưng bày, trong số những người này KHÔNG phải là dân của Ta! Thật 

là một sự phun trào khủng khiếp được tạo ra từ thế hệ hiện đại này! ... DANH CỦA TA ĐÃ BỊ XÚC 

PHẠM CŨNG VÌ CHÚNG! Trên toàn thế giới Danh Ta đã bị coi thường và được sử dụng như một lời 

nguyền rủa! Nó được đối xử như một sự ghê tởm xúc phạm, một thứ bị bỏ rơi và quên lãng, một cái 

tên không được đề cập đến! 

 

Kìa, ngay cả những hội thánh của những con người đã cố gắng làm cho Đấng Thánh của Do Thái theo 

hình ảnh riêng của chúng, đúc Ngài bằng đôi tay lừa dối, để làm tổn thương chính mình!… Một thần 

tượng được đúc, một hình ảnh điêu khắc, chúng đã đặt tên để che giấu cảm giác tội lỗi của chúng, 

XÚC PHẠM THẦN THÁNH! Ngay cả cái tên mà chúng được gọi, NGOÀI VÒNG PHÁP LUẬT! Vì chúng tha 

thứ tội lỗi trong danh xưng của Đấng Thánh, và từ bỏ các điều răn của Ta và mọi sắc lệnh của Ta trong 

danh xưng của Đấng Mết-si-a, Đấng công mình! Chúng là một dân đã bị ô nhiễm, bị từ chối, cho đến 

khi thời gian được thay đổi! Và theo điều mà trái tim của chúng tiết lộ thì Ta sẽ đối phó với chúng, vì 

chúng làm chứng chống lại chính mình! Đức Chúa phán ... Vì chúng đã không nhận biết Ta, Ta cũng 

không thấy bản thân mình trong chúng! 

 

Vâng, bởi trái tim của chúng và bởi những hành động của chúng, chúng luôn luôn làm chứng chống lại 

chính mình. Vì trong lòng chúng, chúng nói… ‚Hãy nhìn chúng ta, xem cách chúng ta trở nên công bình 

trong chính mắt mình.” Dù chúng nói và làm, chúng tuyên bố rằng: Chúng ta đã từ bỏ Luật của Đức 

Chúa Cha, nhân danh Chúa Con; vâng, Ngài đã tạo cơ hội cho chúng ta để có thể làm như vậy. Và bởi 

sự cho phép của Ngài, chúng ta từ bỏ mọi quy chế của Ngài, và bỏ qua mọi nghị định của Ngài, rằng 

chúng ta có thể gây ô nhiễm Danh của Đức Chúa Trời hằng sống mà không ngừng lại.” 

 

NHỮNG CON TRẺ KHỜ DẠI, THẾ HỆ BỆNH HOẠN VÀ XẤU XA, TẤT CẢ CÁC NGƯƠI LÀ TÙ NHÂN! Không 

ai trong số các ngươi được giải thoát! Kìa, các ngươi đã k{ vào tài liệu của các bản án của riêng mình, 

mà nó sẽ rất nghiêm khắc! Kìa, các ngươi vẫn ở bên cạnh sự phán xét của riêng mình, gật đầu đồng ý! 

Do đó, theo con số các nhà thờ của các ngươi sẽ là sự phán xét của các ngươi; và theo số lượng ngoại 

tình của các ngươi sẽ là hình phạt của các ngươi, Ôi, nhà của những cô gái harlots, Ôi, con gái của sự 

gian dâm! ... Và tùy theo những lời của miệng của các ngươi sẽ là mức độ nghiêm trọng; và theo Lời 

này, mà các ngươi đã từ chối, sẽ là chiều dài của sự sàng lọc của các ngươi! Kìa, Ta sẽ không để dành 



một cây sắt, cũng như sức mạnh của cánh tay Ta sẽ không bị giữ lại trong sự trừng trị của Ta!  

 

Do đó, Đức Chúa phán, chống lại mọi cây hôi thối mang trái thối, lôi cuốn dân Ta ăn, để họ có thể giơ 

tay trong sự nổi loạn chống lại Thiên Chúa ... Nầy, các ngươi đã tham gia với kẻ khác, và theo những 

cách của hắn mà các ngươi đã chọn để đi; vâng, các ngươi đã, tất cả đã trở thành con cái của cha nuôi 

của các ngươi, tên ác quỷ! ... Vì vậy, tất cả những gì các ngươi giữ kín và phỏng đoán trong bóng tối sẽ 

được đặt trên màn hình mở, vì Ngày chắc chắn sẽ tuyên bố nó! Và tất cả những gì các ngươi đã xây 

dựng sẽ sụp đổ, tất cả các công việc của các ngươi sẽ bị đốt cháy, và với một vụ tai nạn lớn, các ngươi 

sẽ được cắt xuống! Đức Chúa phán trong sự phẫn nộ của Ngài.  

 

Những đứa con yêu quý của Ta, tại sao các ngươi làm xáo trộn tấm lòng của Đức Chúa Trời ?! Vì các 

ngươi chắc chắn đã xé nát Thánh Tâm của Thiên Chúa, vì các ngươi chắc chắn đã xé nát trái tim của 

xác phàm của Ta, bởi vì Ta đã yêu các ngươi ngoài sự so sánh!... Vì các ngươi đã đối xử với Ta một 

cách dối trá, và bởi sự phản bội, các ngươi đã dẫn dắt con cái của Ta lạc lối ... Và bằng giá nào? Vì 

những gì đạt được ?!  

 

Vì vậy, Đức Chúa phán... CÁC NGƯƠI ĐÃ PHỈ BÁNG TA! Và đã chống lại các sứ giả và các tôi tớ của Ta, 

các tiên tri, mà bản thân Ta đã gửi cho các ngươi, nhiều cáo buộc xấu xa và sai lầm; Kìa, các ngươi cáo 

buộc anh em ngày và đêm! Vì Ta đã nhìn vào sự giận dữ của trái tim các ngươi, qua đó các ngươi bị nô 

lệ; Ta đã nhìn thấy sự ngu dốt cay đắng của các ngươi và tất cả những suy nghĩ và ham muốn hư hỏng 

của các ngươi ... Và Ta đã thấy sự kiêu ngạo của các ngươi, nó tràn ngập trái tim kiêu ngạo của các 

ngươi thế nào!  

 

Vâng, Ta đã nhìn thấy các ngươi, Ôi, giáo hội của những con người, tất cả các ngươi ‚những Kitô hữu 

'những kẻ chiến đấu chống lại Ta, đi ra và đi vào, luôn luôn tìm kiếm cách mới để ném đá Các tiên tri 

của Ta và đàn áp các tôi tớ Ta, những người được bầu chọn! Ta đã thấy điều đó ẩn bên trong các 

ngươi, và ôi, một cảnh tượng Ta đã thấy, một điều khiêu dâm trước mặt Ta là gì?.. NHỮNG CON QUỶ 

đi ra và bước vào! NHỮNG CON QUỶ tìm kiếm nơi trú ẩn trong các nhà thờ của những con người! Ta 

sẽ không giật chúng xập xuống sao ?! Ta sẽ không trả nợ sao ?! Ta sẽ không phá hủy mọi nhà thờ bị ô 

uế và lật đổ mọi thành phố, tự hào chống lại Ta sao?!  

 

Kìa, Thánh Tâm Ta rất nặng nề đối với tất cả những người này, được gọi bằng Danh của Đấng được 

xức dầu ... Nhưng họ không ngừng làm Ta khơi dậy sự giận dữ! Họ say rượu, rượu đắng của riêng họ 

đã làm họ bị viêm! Kìa, họ háo hức làm điều đó mà Ta đã phán rằng, các ngươi sẽ không được làm; 

vâng, họ yêu thích để xá tội trong điều mà nó chống lại Ta! 

 

Vì họ chạy đến các ngôi nhà của họ, được gọi sai bởi Danh của Ta, để nghe tất cả các cái loa phát vào 

bởi sự phản bội, nói chuyện với họ trong những tên riêng của họ! Họ chạy tới và ngồi xuống, và lắng 

tai nghe, rằng họ có thể nghe chỉ một phần nhỏ để biện minh cho hành động xấu xa của mình, để làm 

dịu tai ngứa của họ, để họ có thể tiếp tục sống vui vẻ trong sự vi phạm của họ, khi họ tìm cách dụ dỗ 

người khác vào cuộc nổi loạn của mình! 

 



NÀY, TA CHỐNG LẠI HỌ! Ta chống lại bất kz người đàn ông hay phụ nữ nào tìm cách nâng tên của họ 

lên, và nói rằng ... ‚Chúa đã sai tôi, và,‚ Đó là { muốn của Chúa, đó là thánh { của Thiên Chúa; nghe 

những gì thánh ý Chúa muốn cho chúng ta ‘! Ta chống lại tất cả những người vấp ngã trước bàn chân 

của dân Ta, trong Danh Ta, làm méo mó Lời của Ta để duy trì cuộc bức hại đối với các tôi tớ của Ta và 

các sứ giả của Ta! ... Này, những kẻ muốn làm hại các Cô Dâu của Ta sẽ bị bỏ lại trong sự kinh ngạc, để 

tất cả họ lại một mình trong tình trạng hỗn loạn của họ! 

 

Họ sẽ bị cúi xuống, với lưng cong, khóc lóc, và tự hỏi ‚ tôi đã trở thành một con điếm Harlot hồi nào? 

Khi nào tôi đã trở nên xa lạ với chồng mình? Bằng cách nào bây giờ tôi đi vào tất cả các hình phạt này? 

Tôi không phải là nữ hoàng sao?, không phải tôi đã làm điều đó đúng sao? Vì tôi đã bảo vệ danh của 

Đức Chúa và Lời của Ngài, và đã nhận được nhiều lợi ích và danh tiếng; hãy nhìn vào tất cả những 

điều này trên phần của tôi. Nhưng, tôi ngồi trong đống đổ nát ở đây, trong một vũng nước mắt của 

chính mình ... Ôi, Chúa ơi, tại sao Ngài đã từ bỏ tôi? Tại sao cái chết lại bắt tôi như con mồi? 

 

Danh Ta là YAHUWAH! Tuy nhiên, các ngươi trong các hội thánh đã không nhận biết Ta. Thật vậy, các 

ngươi đã từ bỏ Ta, mọi ngày không có kết thúc ... Kìa, Danh Ta là sự Phán Xét và cơn Thạnh Nộ! Tuy 

nhiên, các ngươi, con cái của sự bất tuân, không kính sợ Ta ... Danh Ta là YAHUSHUA, Thương Xót và 

Tình Yêu Vĩ Đại! Tuy nhiên, các ngươi, những người lẽ ra đã được làm cô dâu của Ta lại từ chối Ta, các 

ngươi đã không hôn Ta trên gò má của Ta. 

 

Và nếu các ngươi là cô dâu của Ta, tại sao các ngươi không dâng chính mình cho Ta và lấy Danh của 

Ta, tuyên bố các ngươi là của Ta trong kz vọng vui vẻ? Tuy nhiên, các ngươi xấu hổ về Ta và từ chối 

nhìn vào khuôn mặt của Ta, vì Ta sẽ như vậy, và điều này hoàn toàn không phù hợp với ý thích của các 

ngươi. Vì các ngươi thích khuôn mặt của hình ảnh đã được đúc của mình, và đã rơi vào tình yêu với 

những hình ảnh điêu khắc của mình, do đó các ngươi đang xa lạ với Thiên Chúa của các ngươi ... đã bị 

loại ra thật xa!  

 

Do đó, khuôn mặt của chồng của các ngươi đã quay đi khỏi các ngươi, vì các ngươi đã không ngừng 

chơi trò của con điếm Harlot với nhiều người yêu! Ngay cả với nhiều giọt nước mắt Ngài đã đóng cửa 

cho các ngươi, cho đến khi thời gian được thay đổi ... Trở về với Ta, con cái của Ta! Hãy đến với Ta 

trong ngày và làm mát mẻ những giọt nước mắt của Ta! Vì Thánh Tâm Ta nặng trĩu vì các ngươi, diện 

mạo của Ta đã rơi vào lợi ích của các ngươi! Nhiều nước mắt chảy xuống má Ta và rơi rất nhiều trên 

trái đất, một lời than thở cay đắng nhất! Vì Ta, thậm chí Ta đã yêu các ngươi! Đức Chúa phán.  

 

Vì thế, khóc lóc, , và Ta sẽ gửi cho các ngươi đèn hiệu của Ta. Này, bằng tay của họ, Ta đã kêu gọi cho 

các ngươi nhiều lần rồi; vâng, đây là những điều rất giống nhau mà trái tim của các ngươi đã bị đánh 

bóng, giống như vậy các ngươi sẽ nhận được những lời này một lần nữa, ngay cả lời của miệng Ta. Vì 

Ta không phải không thương xót. 

 

Và mặc dù các ngôi nhà của các ngươi, Ta sẽ kết thúc đầy đủ, Ta sẽ không tạo ra một kết thúc đầy đủ 

của các ngươi. Và mặc dù Ta bẻ gãy các ngươi, và các ngươi nằm xuống trong cái chết vì Danh Ta, Ta 

sẽ không từ bỏ các ngươi hoàn toàn như kẻ ác. Vì chúng sẽ đi vào bóng tối vĩnh viễn, một khoảng 



trống của sự hư vô vô hồn, mãi mãi. Không, Ta sẽ không để các ngươi lại cho những con giun nuốt 

chửng, cũng không cho phép xác thịt của các ngươi bị thối rữa, cũng không để bất cứ người nào đi 

trên tử thi của các ngươi ... 

 

Kìa, Ta sẽ thu thập các ngươi với bản thân Ta và các ngươi sẽ than khóc trong lòng Ta, với nhiều nước 

mắt, cho đến khi linh hồn của các ngươi khô héo và các ngươi được chữa lành. Và không bao giờ một 

lần nữa các ngươi sẽ bước đi trong những cách của thế giới và con người, cũng không phải trong điều 

ác để làm tổn thương của riêng các ngươi. Từ Ta các ngươi sẽ không bao giờ một lần nữa khởi hành, 

và trong sự sống của Ta các ngươi sẽ đi bộ tất cả các ngày của mình, cho đến khi thời gian đã mất đi 

tất cả ý nghĩa ... Ngay cả mãi mãi và mãi mãi, hát những bài hát để ca ngợi vinh quang của Ta! 

 

Và các ngươi sẽ là niềm vui của Ta, nói rằng Chúa đã làm cho các ngươi, thậm chí Ngài đã cứu chuộc 

các ngươi trong máu của riêng Mình. Vì Chúa Con nên một với Đức Chúa Cha, và Cha với Con, nên các 

con sẽ là một trong Ngài và Ngài trong các con, mãi mãi. Vì vậy, như thế, nó đã được viết, do đó, nó sẽ 

được hoàn tất, Ta sẽ ở trong họ và đi bộ giữa họ. Ta sẽ là Đức Chúa Trời của họ, và họ sẽ là dân của 

Ta.  

 

Vì vậy, cây kèn này là bảy trong số này, và cũng là thứ bảy, sẽ được thổi to cho đến khi thời gian ... Sau 

đó tất cả phải phát triển yên tĩnh tại lệnh của Ta, nhường chỗ cho âm thanh tiếp theo ... Ta là Đức 

Chúa. 


