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Ngày 27 tháng 5 năm 2011 - Từ Chúa, Đức Chúa Trời và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta 

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

 

Ðức Giavê vạn quân phán như vầy đến Thế Hệ của cơn thịnh nộ của Ngài… các ngươi chẳng biết cơn 

thạnh nộ của Ðức Chúa Trời, cũng chẳng biết sự ganh tị của Ta bừng cháy trong cơn thạnh nộ của Ta! 

Đường lối của Thiên Chúa chưa được biết đến, và những hành động tàn bạo đã phạm phải đối với 

người vô tội mà các ngươi đã che giấu khỏi mắt các ngươi! ... Và các ngươi từ chối không chịu nhìn! 

 

Vì vậy, tai họa sẽ không dừng lại trước mặt các ngươi, và sự hủy diệt sẽ tăng lên ở mọi góc! Sự hủy 

diệt từ trên cao sẽ tăng trước mặt các ngươi, và cơn thạnh nộ của Đức Trời sẽ đuổi theo các ngươi từ 

phía sau! Sức mạnh của trái tim các ngươi sẽ nhường chỗ, và các ngươi sẽ nằm rạp xuống, cho đến khi 

cái chết đến để đưa các ngươi đi, và bóng tối ập xuống các ngươi ... Và Đường lối của Thiên Chúa vẫn 

còn chưa biết đến, vì ánh sáng của mắt các ngươi không còn.  

 

Vì những người này là những kẻ gian ác xấu xa! ... Thế hệ này ghét vẻ vinh quang oai nghiêm của Ta, 

đã quay lưng lại với Đấng Tạo Hoá của họ! ... Họ không muốn dự phần với Ngài, Đấng ban cho họ hơi 

thở. Không ai nghe thấy tiếng khóc than của Đấng Thánh... Không ai khát nữa ... 

 

Ai đã đi ra để uống ?! Ai đã ăn từ Cây này ?! Ai trong số những người của thế hệ đã mở miệng ra trong 

sự thật?!! Ai trong các ngươi biết ?! Ai đã từng thấy và nhận biết? ... Ai đã thấy hình thức của Thánh? 

Và ai đã được tạo ra để hiểu được cách của sự vĩnh cửu? ...  

 

Các sứ giả của Ta biết, Các tiên tri của Ta đã thấy. Này, Ta đã cho họ uống, vì họ khát; và từ Cây Ta đã 

nuôi nấng họ, vì họ đói ... Chúng tôi đã cùng nhau khóc ... Và từ miệng Ta đã rót ra kiến thức, và trên 

môi họ là sự thật. Và Con đường của Chúa vẫn không được biết trong số những người này. 

 

Thế hệ lừa dối! Sự kiêu ngạo của các ngươi là một sợi dây tà ác quấn chặt quanh cổ các ngươi! Niềm 

tự hào của các ngươi có sức mạnh của loài rắn Anaconda, và nó sẽ nghiền nát các ngươi! Nó trườn 

vào trong khi các ngươi ngủ, trong khi các ngươi đang ngủ mê trong giấc ngủ của mình, nó đã đến vào 

ban đêm để quấn lấy con mồi của nó. Nó rít vào tai các ngươi, nhưng đôi tai của các ngươi chào đón 

âm thanh của nó ... Các ngươi không hề sợ hãi chút nào, thậm chí các ngươi cũng không tỉnh dây để 

bỏ chạy. 

 

Tuy nhiên cơn Thịnh Nộ của Thiên Chúa đã được kích động đầy đủ! Sự phẫn nộ của Ta đã không còn 

ngủ nữa ... Ta hoàn toàn tỉnh thức khi nhìn vào những hành động tàn bạo của các ngươi! Ta nhìn thấy 

tất cả các tội lỗi của các ngươi khi chúng vượt quá sự đo lường! Và với chút kiềm chế, chúng phá vỡ 

các bức tường và làm ngập các thành phố và thị trấn! Chúng tràn vào nhà của các ngươi, dâng lên đến 

cổ! Các trường học của các ngươi không được bảo vệ, và các nhà thờ của các ngươi đã ngủ! Bùn đất 

của con đường sâu thẳm, con đường phía trước sẽ bị cắt đứt trước mặt các ngươi! Tiếng còi cảnh báo 



đã được ban ra, tiếng kèn vang lên trên khắp đường phố, và các ngươi vẫn ngủ! ... Không một ai trong 

số các ngươi bỏ chạy. 

 

Vì các tiên tri của Thiên Chúa đã bị thù ghét, và các tôi tớ của Thiên Chúa vẫn còn nguội lạnh ... Vì, các 

sứ giả của Ta bị dân của Ta ghét, và họ bị bỏ rơi trong thế giới ít khi được đề cập đến. Vì Con đường 

của Chúa không được biết đến, và sự sợ hãi của Chúa bị lãng quên ... Thế hệ này không có tình yêu đối 

với Thiên Chúa trong lòng họ! 

 

Vì vậy, Đức Chúa phán như vậy… Kìa, dòng dõi cơn thạnh nộ của Ta! Hãy nhìn vào thế hệ của tất cả 

những dân tộc bị lên án này, nhìn sâu vào bóng tối này. Cầm lồng đèn và tìm kiếm, đi từ nhà này đến 

nhà khác, và xem liệu có ai nhớ đến Đường lối của Ta không? ... Hãy nhìn xem có ai nhận biết Ta 

không? 

 

Này, tất cả ánh sáng bị lấy đi, mỗi con cừu được lấy đi... Bóng tối sâu thẳm xảy ra, và nó bao trùm như 

là đêm tối nhất. Nó phủ xuống rất nặng trĩu trên họ, nhưng người ta nói, " Bóng tối này đến từ đâu? 

Và vì nguyên nhân nào tất cả sự bạo lực này rơi trên chúng ta? ... Vì lý do gì mà tất cả sự tàn phá này 

xảy ra trên chúng ta? " 

 

Đức Chúa phán như vầy… Đây không phải là ngày mà đã được nói đến sao? ... Đây không phải là ngày 

đả được tiên báo trong suốt các thế hệ sao? Thậm chí ngay từ ban đầu, mà nó sẽ phải đến? ... Đây 

không phải là ngày của Đức Chúa sao? Vì Ta nói với các ngươi, chúng đã đang đến! ... Tất cả đả bắt 

đầu! 

 

Tiếng la thét của các tiên tri đã xuất hiện ... Lời của Đức Chúa ngay đây! Điều đó xảy ra trước mắt các 

ngươi, nó tăng lên và tràn ngập trái đất ... Sự la thét nảy ra! Nó đã đến! Hãy nghe tiếng của Đức Chúa 

Trời ... Lắng nghe tiếng của Đấng tạo hóa của các ngươi, Thiên Chúa của trời và đất! Hãy nghe Lời của 

Đức Chúa Trời từ trước đến giờ, thậm chí cho đến ngày nay! Hãy nghe lời mời gọi và chứng ngôn, và 

run sợ với lời công bố của Đức Chúa! 

 

Vì các nghị định đã được gửi xuống, sự phán xét được thiết lập và sẵn sàng để được đổ ra. Kìa, cơn 

hoạn nạn đã phá vỡ rồi, đang loan báo việc Đấng Thánh ngự đến. Các sứ giả của Ngài chuẩn bị đường 

đi của Ngài trước mặt Ngài, đất rung chuyển trước sự gần gũi của Ngài. Nhìn kìa, Bàn Tay của Ngài tập 

hợp chiên của Ngài lại với nhau, và tiếng nói nhẹ nhàng của Ngài kêu gọi những con chiên của Ngài ... 

Ngôi nhà bị phá vỡ, nhưng ai biết điều đó? 

 

Các bó được buộc và chuẩn bị, các bầy chiên được tập hợp lại với nhau, và vẫn có người mạo nhận. Và 

những người được gọi là kitô hữu nói ... 'Chúng ta không phải là người được chọn sao? Vâng, chúng ta 

là người được tuyển chọn của Thiên Chúa ... 

 
KHỐN THAY! Khốn cho các ngươi, Ô, những ngôi nhà kiêu ngạo! Ngừng lừa dối bản thân! Hãy quì 
xuống và đi ra khỏi những ngôi nhà bẩn thỉu của các ngươi, và Ta vẫn tiếp đón các ngươi. Hối hận về 
mọi giáo lý mà các ngươi đã làm ra và từ bỏ mọi truyền thống của con người mà các ngươi đã tạo ra, 



và Ta vẫn tiếp nhận các ngươi. Đi theo những người Ta gửi, chuyển từ cuộc bức hại và ngừng chế giễu 
họ ... Chạy đi và đổ đầy dầu vào các đèn đã cạn dầu của các ngươi!  
 
Vì người chậm chạp, lười biếng cảm thấy thoải mái giữa các ngươi, các tín hữu "thờ phượng chính 
mình, và" đức tin "đi theo sau con người... Ta không phải là Thiên Chúa là Đấng thấu suốt, Đấng biết 
mọi sự không ?! Tuy nhiên, dân Ta che giấu mặt khỏi Ta, và che đậy sự hổ thẹn của họ bằng một nỗ 
lực để tỏ ra công chính trước mặt người ta ... Có phải Ta không tìm kiếm trái tim và tâm trí, thậm chí 
đến tận sâu thẳm trong đáy lòng sao ?! 
 
Vì vậy, các ngươi tìm kiếm để làm hài lòng ai, và động lực nào khiến các ngươi mặc quần áo may bằng 
đồ trang sức này? Vì lý do nào các ngươi đeo mặt nạ và che đầu mình? ... Vì giả trang với mục đích 
gì?! 
 
Ta không phải là Thiên Chúa sao? ... Và nếu Ta là Chúa, Thiên Chúa của các ngươi, rồi các ngươi tìm 
kiếm vinh quang vô ích và quên đi Thiên Chúa của mình thế nào?! Vì cái hư ảo là một sợi dây, và niềm 
tự hào xây dựng cái giá treo cổ. Chẳng phải Haman anh em và Cain bạn thân của các ngươi sao? ... Và 
các ngươi xứng đáng với phần thưởng của họ, các ngươi chắc chắn sẽ chia sẻ nó!  
 
Chẳng phải sự khôn ngoan chứng minh bởi con cái của cô ta, và sự gian ác vui sướng của kẻ ngu dốt 
thế nào? Vì Ta nói với các ngươi, miệng của người chết mở rộng, vực thẳm đào sâu, mồ mả chưa bao 
giờ đầy. Gei-Hinnom kiên nhẫn chờ đợi và Sh'ol được chuẩn bị sẵn sàng, và kẻ ác sẽ rơi vào đó ... Sự 
dữ của trái tim chắc chắn sẽ hạ xuống vào nó! 
 
Vì cái chết và sự gian ác đã kết hôn. Bằng hành động tà ác họ đạt được sự hiệp nhất của họ, bởi mỗi 
từ họ xác nhận sự đồng ý của họ, cho đến khi ngọn lửa tiêu hao họ và bóng tối giấu họ mãi mãi ... Vì 
nơi người chết được biết đến, nhưng những người xứng đáng với ngọn lửa sẽ chấm dứt và không bao 
giờ được tìm thấy! ... Chúng bị tẩy đi! 
 
Nghe vậy, lời than phiền của Chúa ... Nỗi áp bức nặng nề đến người nghèo, và người nghèo đang bị 
nghiền nát dưới sức mạnh của những kẻ ác. Vì lòng dạ của con người có uy quyền là điều xấu xa, và sự 
cứng rắn của nó chỉ tìm kiếm và tiêu thụ, cho đến khi họ ăn ngon miệng. Tuy nhiên, sự đói khát của họ 
chỉ gia tăng, theo đuổi lợi ích của họ, và khát vọng của họ tràn ngập mọi giọt máu mà họ tiêu thụ ... 
 
Vì vậy, Đức Chúa phán như vậy... Họ sẽ có đầy đủ giờ của họ! ... Kẻ ác sẽ thống trị và sự dữ sẽ vượt 
qua họ! Ta sẽ cho họ uống máu! Và trong sự sung mãn của họ, họ sẽ chết đói! Và ở đỉnh cao của sự vi 
phạm của họ, Ta sẽ tiêu thụ họ! Kìa, Ta sẽ áp bức họ ngày và đêm! ... Bàn Tay của Đức Chúa sẽ đè 
nặng trên họ! Sức mạnh của sự phán xét của Ta sẽ nghiền nát họ dưới chân của hình phạt của Ta! ... 
Ta sẽ đạp họ xuống! 
 
Này, như nho trong máy ép nho của cơn thạnh nộ của Ta, Ta sẽ đạp chúng nó xuống! Trên lưng của 
người cao, sẽ bị bẻ xuống ...và cổ của kẻ gian ác sẽ bị bẻ gãy… 
 
TẤT CẢ NHỮNG AI TRONG THẨM QUYỀN SẼ CÚI XUỐNG! Vì chỉ mình Ta là THIÊN CHÚA CỦA CÁC ĐẠO 
BINH! 


