
LR/21 Các Dân tộc trên trái đất... Này, Lời của Ta.  
Hãy đón nhận cảnh báo cách nghiêm túc 
 
Từ Chúa, Đức Chúa Trời và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta - ban cho ngày 11 tháng 6 năm 2011  
Lời Chúa phán với Timôthê, cho tất cả những ai có tai để nghe 
 
Đức Chúa phán như vầy… Nầy, quyền năng và sự uy nghi của Thiên Chúa! Nghe và hiểu! ... Các dân 
tộc trên trái đất, Hãy nhìn thấy Lời của Đức Chúa! 
 
Kìa! Những Lời của Ta, và hãy đón lấy cảnh báo! Nhận những Lời của Ta, và cúi xuống nặng nề; hô hào 
Danh của Ta  ... Và ĂN NĂN! 
 
Bỏ đi những đường xấu xa của các ngươi cách nhanh chóng; Chạy nhanh, và Ta vẫn có thể thương xót 
các ngươi. 
 
Hỡi các dân tộc vô minh và vô ích, các ngươi thiếu kiến thức, và sự khôn ngoan đã biến mất khỏi các 
ngươi! Có phải các ngươi đã quên rằng đó chính là Ta, Đấng đã, đang, và sẽ đến, và là Đấng đã dựng 
nên Trời và Đất, Đấng Toàn Năng không? 
 
Vâng, Ta là Đấng Ấy! Đấng Hằng có đời đời! ... TỪ KHỞI NGUYÊN, ĐÓ LÀ TA, ĐẤNG ĐÃ LÀM! 
 
Có phải những độ sâu bị phá vỡ, khi Ta phán chỉ một từ trong sự giận dữ của Ta không?! Có phải 
những ngọn núi cúi xuống và các hòn đảo chạy trốn khỏi sự hiện diện của Ta không?! Có phải những 
ngọn núi bị xé nát và những tảng đá vỡ ra từng mảnh khi Ta đi ngang qua không?! Ta không phải là 
người gây ra trận động đất và làm cháy lửa sao? 
 
Này! Các lục địa sẽ tách ra, khi cơn giận điên cuồng của Ta đầy đủ! Khi Ta bước xuống, chúng sẽ 
nhường chỗ! Chúng chắc chắn sẽ sụp đổ và tan vỡ dữ dội, và sẽ là tiếng lớn! Thật kinh hoàng và khủng 
khiếp trong ngày đó! ... Sức mạnh và khả năng của Thiên Chúa đã mở toang! 
 
Vì Ta xuống để thi hành Lời Ta! Và khi những Bàn Chân của Ngài, được gọi là Thánh và Chân Thật, 
bước lên trên những ngọn núi và đứng vững trên núi, ôi, ngày đó sẽ vĩ đại và khủng khiếp như thế 
nào! ... Ai sẽ chịu nổi sự ngự đến của Ngài ?! Ai sẽ có thể đứng vững?? ... 
 
Tuy vậy, phước cho những đứa con của con người cúi xuống; Phước cho những kẻ kính sợ Đức Chúa 
Trời ... Phước cho những người thật sự biết Ta, biết lắng nghe Lời Ta, làm theo chúng ... 
 
Và cũng Phúc cho tất cả những ai nói: "Vâng, lạy Chúa", với mọi lời tuyên xưng Danh của Ta, luôn luôn 
tìm kiếm và tuân phục mọi lệnh truyền của Ta ... Vì phần thưởng của họ đang đến ... Nó đang đến rất 
nhanh… 


