
LR/22 Đức Chúa giải thích như vầy!  

Các Vị Tiên Tri THẬT và GIẢ sẽ được làm cho rõ ràng 

 

Từ Chúa, Thiên Chúa và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta - Ngày 25 tháng 6 năm 2011 

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

 

Vì vậy, Đức Chúa phán... Những ngày của các tiên tri vô thần đã kết thúc! Ngày của Đức Chúa ở đây! 

Sự tức giận của Đấng Toàn Năng được trưng bày rộng rãi! Và quyền năng của Đấng Thánh sẽ được 

làm trọn vẹn! Vì vậy, hát amen cho Đấng Thánh của Do Thái, tất cả các con, những người được lựa 

chọn của Ta! Cúi xuống và dâng cho Ta lời khen ngợi hoàn hảo, tất cả các con, những người thánh 

thiện của Ta! Tách ra thành bài hát, tất cả các con, những người được lựa chọn của Ta! ... NGỢI KHEN 

ĐỨC VUA! 

 

Các dân tộc của trái đất, Ta đi xuống! ... Và Ta đã tìm kiếm. Ta đã đi từ nhà này sang nhà khác, và Ta 

đã nhìn vào mọi đền thờ, để có thể nhìn thấy cách của con người, rằng Ta có thể nhìn vào các tác 

phẩm của anh ta, và phân biệt trái tim anh ta và biết tâm trí của anh ta ... Vì Ta là Chúa, và Ta yêu sự 

phán xét ! 

 

Công Lý sẽ được đổ ra và sự trừng phạt được gửi xuống! Vì Ta là Đức Chúa Trời Phán Xét, Đức Chúa 

Trời của Sự Đền bù! Kìa! Thiên Chúa của Sự Trả Thù đã nổi lên trong sự tức giận dữ dội của Ngài! Và 

đang đi xuống trong sự phẫn nộ tràn đầy của Ngài! ... ĐỂ ĐỀN BÙ! ĐỂ MANG SỰ TRẢ THÙ TRÊN TẤT 

CẢ KẺ THÙ CỦA NGÀI! ... AMEN VÀ AMEN! 

 

Hãy để nó được thực hiện, hãy để cho nó qua đi một cách nhanh chóng ... Với sự nhanh chóng tuyệt 

vời để cho cơn thịnh nộ đầy tràn, cho đến khi cái ác bị cuốn trôi và sự gian ác của con người bị xóa 

sạch! ... Cho đến khi mọi tháp cao sụp đổ và mọi thành phố đều bị cháy! Cho đến khi Ta đã phá hủy 

hoàn toàn tất cả các công việc của con người! ... CHO ĐẾN KHI TA ĐÃ LAU SẠCH CÁC VƯƠNG QUỐC 

CỦA CON NGƯỜI! 

 

Hãy để các đền thờ của họ sụp đổ với một vụ tai nạn vĩ đại! Và để mọi tôn giáo bị nghiền nát dưới sức 

nặng của những thần tượng của họ! Hãy để chúng t ìều tụy trong những lời nói dối của chúng, và dọn 

sạch đi trong những sự lừa dối của chúng! ... CHO CHÚNG KHÔNG CÒN NỮA! 

 

Ta kêu gọi đến các vị tiên tri của mọi tôn giáo, đến mọi vị tiên tri của kẻ ác, đến mọi thị nhân và mọi 

nhà dự đoán, cho mọi kẻ lừa đảo và kẻ ác, những người tìm cách gây tổn hại cho người được xức dầu 

của Ta, ngay cả với mọi người. , hãy tiến lên và chiến đấu chống lại các nhân chứng của Ta! ĐI RA VÀ 

CHIẾN ĐẤU CHỐNG LẠI TA!… 

 

Rằng Ta có thể chặt các ngươi xuống và xổ các ngươi khỏi những chỗ của các ngươi, rằng các ngươi có 

thể không còn nữa trước Mặt Ta! ... Này, Ta sẽ làm cho các ngươi một cuộc tàn sát tuyệt vời! 

 



Vâng, hãy đến và lập kế hoạch và sắp đặt các kế hoạch xấu xa của các ngươi! Và đến và tấn công các 

tiên tri của Ta rằng các ngươi có thể giết họ và làm hại họ! Vì những ngày của các vị tiên tri vô đạo đức 

đang kết thúc! Và Thiên Chúa của Sự Đền Bù là ở đây! Nhanh lên! Tiến lên! ... Để Ta có thể đánh các 

ngươi xuống nơi các ngươi đứng, rằng Ta có thể lấy mạng sống của các ngươi trong giây lát, khi các 

ngươi đi ra để giết các sứ giả của Ta! ... Ta có thể phơi thây các ngươi trên những con phố với xác chết 

thối rữa của các ngươi! Đức Chúa phán. 

 

Vì vậy, các tiên tri của Thiên Chúa sẽ được làm cho rõ ràng, và các tiên tri của kẻ ác được phơi bày! Vì 

các tiên tri giả sẽ trở thành xác chết thối rữa ở mọi vùng đất, rải rác khắp mọi quốc gia! Tuy nhiên, các 

tiên tri của Thiên Chúa sẽ diễu hành tự do, mà không sợ gì... 

 

Kìa, họ sẽ bay! Họ sẽ được ban cho cánh chim đại bàng! Này, sức mạnh của Samson sẽ là của họ! Và 

quyền năng của Thiên Chúa sẽ tiến hành từ lỗ mũi của họ! 

 

Lời của Đức Chúa sẽ thổi mạnh mẽ trong tất cả trái đất! Vì Ta đã đặt Lời của Ta trong miệng họ! ... Và 

Ta sẽ hoàn toàn trú ngụ trong họ! Đức YahuShua-YaHuWaH phán! 


