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Từ Chúa, Đức Chúa Trời và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta - ban cho ngày 26 tháng 7 năm 2011 

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

 

Chúa Tể của tất cả các con trai và con gái của thế hệ này, thế hệ cuối cùng của con người... Tất cả 

các ngươi đã thừa hưởng điều sai lầm của Tổ Tiên của mình! Các ngươi đã hoàn toàn trở nên giống 

họ! Kìa, các ngươi đã vượt qua các tội lỗi của xứ Ai-Cập, khi Ta đã làm cho cơn giận của Ta đổ ra trên 

chúng nó! Sự gian ác của các ngươi đã gia tăng vượt ra ngoài mọi bộ tộc con người, và dân tộc đã 

sống trên trái đất! ... THẾ HỆ NÀY GIAN ÁC VƯỢT QUÁ SỰ ĐO LƯỜNG!  

 

Vì vậy, cơn thịnh nộ lớn đã khuấy lên và sự phẫn nộ của Ta đã trọn vẹn! Sự tức giận của Ta đã bị kích 

động và chắc chắn sẽ được đổ ra! ... Sự thưởng phạt cho tất cả các quốc gia! Sự thưởng phạt cho tất 

cả các nhà thờ của loài người đã nói tự phụ trong Danh của Ta! Sự thưởng phạt cho tất cả các công 

nhân tham nhũng này, những kẻ đã thay Mặt Ta làm cách sai lầm! ... Ta đã không gửi các ngươi đi! 

 

Và các ngươi, các dân trên thế gian, Ta đã thấy cách các ngươi thực hiện mọi hình thức ác trong lúc 

giải trí của mình! Các ngươi không ngừng nghỉ ngơi trong những điều mà Ta ghét! Kìa, các ngươi đã 

giết người vô tội ngày và đêm và bày mưu ám hại người lân cận; Các ngươi đứng lên vì những quyền 

lợi của những người phạm tội ghê tởm và vỗ tay vì sự độc ác được cử hành công khai trên đường 

phố! ... ÔI THẾ HỆ HƯ HỎNG VÀ GHÊ TỞM NHẤT,  TA CÓ NÊN PHẢI TRẢ THÙ KHÔNG? 

 

Kìa, thân thể Ta bị bách hại trong mọi xứ, và cô dâu của Ta bị giết bởi bàn tay của các nhà thần tượng! 

Dân Ta bị đánh thâm tím; Các tôi tớ của Ta bị vu khống và thù ghét mà không có lý do! Vì vậy, Ta đến 

để trả thù, để đổ cơn thịnh nộ xuống dân này cho tất cả những điều ác của họ! ... Ta sẽ CHIA PHẦN 

THƯỞNG/ PHẠT ĐẦY ĐỦ! ... 

 

Vì Ta là Thiên Chúa, Đấng đã giăng các từng trời ra và treo trái đất lên trên không! Ta là Đấng đã tạo ra 

tất cả những thế giới này, Đấng làm nên mọi sự! Ta chính là Đấng tạo thành con người từ bụi đất, hít 

thở, và trở nên một linh hồn sống! Này, Ta đã nói tất cả sự sống vào sự tồn tại; Đúng vậy, chính Ta là 

Đấng đã kêu gọi mọi sự tồn tại, nói rằng, "Hãy đứng dậy và tuyên bố sự vinh hiển của Ta", vì tất cả 

mọi người đều làm theo tiếng của Ta! Vâng, toàn thể vũ trụ tuyên bố vinh quang của Ta, vì Ta là Đấng 

đã ra lệnh cho các vì sao chiếu ánh sáng và các thiên hà để hình thành! 

 

Này, Tiếng của Ta vang lên tới khắp vũ trụ, và sự tôn kính đã lan ra trước mặt Ta, Đức Chúa phán: Vì 

Ta chỉ huy các ngọn đồi cúi xuống và những ngọn núi được hạ xuống, và như vậy. Vâng, toàn thể trái 

đất run rẩy khi Ta đi ngang qua, vì Ta có quyền lực lớn và sự vinh hiển của Ta không gì có thể so sánh! 

... Vì vậy, sự sợ hãi Đức Chúa Trời đi trước Ta, và sự vâng theo sau Ta, Đức Chúa phán ... Tuy nhiên, 

các ngươi, con người của trái đất đã quay lưng lại với Ta, và đã nổi loạn phản nghịch chống lại Ta, mà 

không ngừng nghỉ! 

 



Như vậy, Ta kêu gọi con cái loài người, ngay cả những người sống trên trái đất, ăn năn, quay lưng lại 

với những đường lối xấu xa của mình, đem lại những công việc mới xứng đáng để ăn năn ... Ôi sự công 

bằng sẽ giống như nước và sự công bình như là một sự sống đời đời, dòng chảy ... Nhưng các ngươi sẽ 

không lắng nghe, các ngươi từ chối để nghe! ÔI THẾ HỆ ƯƠNG NGẠNH VÀ BƯỚNG BỈNH! 

 

Vâng, thậm chí các ngươi nữa, các hội thánh của loài người, đã chạy xa Ta, luôn luôn tìm cách giải 

phóng mọi trách nhiệm, như các ngươi xây dựng trong vinh quang giả dối của mình, để được ngợi 

khen và công nhận bởi loài người! Kìa, trong sự kiêu ngạo của các ngươi, các ngươi đã lấy nó để rao 

giảng Lời của Ta từ bục giảng, gây ô nhiễm nó, như thể những Lời của Ta tùy thuộc vào các ngươi và 

sự giải thích cá nhân của các ngươi! ... Thế hệ kiêu ngạo và lừa dối nhất, bao lâu nữa Ta phải chịu 

đựng các ngươi ?! Các ngươi sẽ cố gắng xây dựng lại Ba-by-lon và dựng lại Tháp Babel trong bao lâu ?! 

Vì các ngươi đã phục hồi Sô-đôm và làm sống lại Gô-mô-rah từ kẻ chết! Chắc chắn những ngày của 

Nôê đã đến! 

 

Vì thế, Đức Chúa là Thiên Chúa tuyên bố thế này... Chắc chắn như là mặt trời lặn và ban đêm theo 

sau, như vậy ánh sáng của thế giới này sẽ được lấy đi. Và như một cánh cửa đóng kín một căn phòng, 

Ta sẽ để những người ở lại tất cả các đền thờ tối tăm của họ, mà họ tìm cách che giấu mình trong đó. 

Vì Ta biết những ý nghĩ của tâm trí, và Ta đã nghe những gì trái tim của họ đã nói trong bí mật, và họ 

nói, "Chúng ta hãy trốn tránh khỏi Đức Chúa Trời của Do Thái và vứt bỏ Lời của Ngài đã sai chúng ta; 

chúng ta hãy bắt bớ các sứ giả của Ngài và ném đá vào các tiên tri của Ngài, để chúng ta có thể yên 

lặng trong sự lừa dối của mình. 

 

Vì chúng ta sẽ chẳng bao giờ làm kẻ dại, và chúng ta cũng đừng để lời nào của chúng ta rơi xuống đất, 

và chúng ta cũng không cho phép kẻ nào làm việc trong ngày. Im ngay; chúng ta hãy tiếp tục trong bí 

mật, và để cho chúng ta che giấu sự thật từ những người liên quan đến lỗi lầm của chúng ta, để cho 

hội của chúng ta rời khỏi chúng ta. Vì chúng ta sẽ tiếp tục giả vờ như một bộ quần áo và sự công bình 

giả dối của chúng ta như một cái áo choàng, và chúng ta sẽ mặc nó thật tốt. " 

 

Vì vậy, vì các ngươi đã đưa ra nhiều cáo buộc giả dối chống lại các tiên tri của Ta, và đã từ chối Lời mà 

Ta đã phán với thế hệ này, và bởi vì các ngươi đã cố gắng để che giấu { định của mình bằng cách giả 

vờ và thống trị dân của Ta với những lời giảng trống rỗng, lời nói và những bài diễn văn cao cả, và bởi 

vì các các ngươi đã ru ngủ họ bằng tất cả những hành động ích kỷ của mình, thì Ta cũng sẽ đưa ra 

những lời buộc tội và tuyên bố tất cả những hành động sai trái của các ngươi trước mặt dân chúng ...  

 

Nầy, Ta sẽ đoán xét các ngươi, và Lời Ta sẽ lột trần các ngươi! Vì sức mạnh của Ta sẽ lắc lư tất cả mọi 

người, và mọi người sẽ biết Ta là Chúa; nhưng nhiều người sẽ ngủ quên! Đức Chúa phán. Vâng, Ta sẽ 

tiết lộ tất cả các phần bí mật của các ngươi, và các ngươi sẽ đi khỏa thân qua các đường phố trong 

những ngày đó, bị phơi bày cách xấu hổ! Trong ngày đó, sự nhục nhã sẽ là áo thàng duy nhất của các 

ngươi, và sự chết là nơi ẩn núp duy nhất của các ngươi! ... Vì thế, hãy để cho sự hối cải xuất phát từ 

đôi môi của các ngươi và công việc chân chính chảy từ tay các ngươi, như đôi chân của các ngươi 

muốn nối lại đường dây. 

 



Tuy nhiên, các ngươi vẫn tiếp tục từ bỏ Thiên Chúa Hằng Sống! Và các ngươi vẫn cứ vứt bỏ đi hết mọi 

nghị định của Ta, chỉ ủng hộ đường lối riêng của mình! Các ngươi tiếp tục làm hư hỏng Lời Chúa và 

làm dấy lên những Mệnh Lệnh của Ta! Nầy, các ngươi bào chữa cho tội lỗi của mình, nhân danh của 

ân sủng, và khạc nhổ trên vinh quang của Ta mỗi ngày! Vì vậy, các ngươi sẽ được vượt qua lửa, vì các 

ngươi đã làm cho mình xứng đáng ... Thanh lọc trong Ngày của Đức Chúa! TẤT CẢ CÁC NGƯƠI LÀ 

NƯỚC ẤM! (Nửa vời, không nóng cũng không lạnh) 

 

Các nhà thờ của các ngươi như những hồ bơi trong nước ao tù, mà làm chua dạ dày của Ta! Học 

thuyết của các ngươi là hôi tanh, một mùi hôi khủng khiếp trong lỗ mũi của Ta, và truyền thống của 

các ngươi để lại một hương vị cay đắng trong miệng của Ta! ... Vì vậy Ta phải nhổ các ngươi ra! Ta 

chắc chắn sẽ mửa các ngươi ra khỏi miệng Ta! 

 

Như vậy Chúa phán... Sự điên rồ của dân này là vĩ đại, vì họ đã tìm cách để nâng mình lên trên cao! 

Họ không kính sợ Thiên Chúa trong lòng họ! Họ dẫn dắt sai lạc những ai hối cải, như họ xua đuổi lòng 

chân thành của trái tim xa Ta! Họ bám chặt những ham muốn ích kỷ của họ, và từ chối không từ bỏ 

một trong những giáo lý sai lầm của họ ... Và như một đứa trẻ bám vào vú mẹ, vậy những người này 

cũng làm giống như vậy trong số các nhà thờ của con người, cố bám lấy tất cả các truyền thống kz 

quặc của họ, thứ mà Ta ghét. 

 

Tại mỗi một ngã quẹo họ che giấu khuôn mặt khỏi Ta, khi họ chìm sâu hơn và sâu hơn vào sự ngoại 

tình của họ ... Tuy nhiên, Ta vẫn trung tín, và Lời của Ta chân thật! Đức Chúa phán ... Vì vậy, sự thưởng 

phạt đã tăng lên, và sự khiển trách của Chúa đã bị hạ xuống ... Và với sự khiển trách nghiêm nhặt, Ta 

sẽ cho họ ăn, và với sự phán xét nhanh chóng, Ta sẽ đổ đầy cốc của họ, vì ngày đó chắc chắn đang 

đến! 

 

Các ngươi có nghĩ rằng Ta đã không nhìn thấy nó? Ôi con trai và con gái của con người ?! Không có gì 

thoát khỏi tầm nhìn của Ta, Mắt Ta cũng không nghỉ ngơi khi mặt trời lặn; không có nơi ẩn nấp nào 

tránh khỏi sự hiểu biết của Đức Chúa! Và con người là gì, để anh ta sánh mình với Ta; hay sự vinh hiển 

của con người, đến nỗi họ nên tự đề cao mình lên trên Ta?! 

 

Những người ngu ngốc, thế hệ vô thần, các ngươi không biết gì cả! Các ngươi cũng không có tình yêu 

đối với sự thật, để các ngươi có thể thực sự biết Ta! Các ngươi không quan tâm học cách của Ta, vì các 

ngươi cảm thấy bị bắt buộc phải đi bộ trong họ! Thay vào đó, các ngươi ném chúng đi, đúng là các 

ngươi giả vờ che giấu chúng dưới những sai lầm, và tuyên bố rằng họ đã qua đời! ... Thế hệ hư hỏng 

và lừa dối, những dân tộc vô ích, những gì các ngươi đã cướp mất đã đến để đòi các ngươi, và các 

ngươi sẽ không trốn thoát, vì chính lời nói của các ngươi đã bắt bớ các ngươi; Kìa, những gì các ngươi 

đòi hỏi đã lôi kéo các ngươi, và vì sự tính toán bẩn thỉu này các ngươi bị cầm giữ!   

 

Vì vậy, Đức Chúa phán như vậy... Các Giáo hội của Con người, thức dậy khỏi giấc ngủ của mình đi! 

Mục vụ của các ngươi cho Ta là vô ích! Vì các ngươi đã mệt mỏi, và với đôi mắt nặng nề, các ngươi đã 

nhìn trên dân của Ta đôi nhắm mắt lại với Lời của Ta như chúng thực sự là, như sự giận dữ xây dựng 

trong lòng các ngươi hơn những gì Ta đã gửi cho các ngươi! Kìa, với sự công chính giả dối mà các 



ngươi đoán xét người khác và đẩy tay ra! Và với sự ngạo mạn tuyệt vời, các ngươi đã gạt những Lời 

của Ta xuống, như thể các ngươi đang ở trên sự hổ thẹn! ... Tuy nhiên Ta đã nói với các ngươi, các 

ngươi đã nhầm, niềm tự hào về sự khôn ngoan cần rất nhiều sự học hỏi để hiểu!  

 

KHỐN CHO CÁC NGƯƠI! Đức Chúa phán... Khốn cho kẻ đã học! Khốn thay cho kẻ khinh dể có trí tuệ 

trong mắt mình! Khốn cho mọi mục sư kiêu ngạo và nhà truyền giáo kiêu ngạo! SỰ NHỤC NHÃ CỦA 

CÁC NGƯƠI ĐANG ĐẾN! và nó sẽ rất Ác Liệt! Kìa, với một tiếng hét và với một tiếng kèn hùng mạnh 

bùng nổ, nó đi kèm rất nhanh chóng! Và dù đôi tai của các ngươi không nghe và đôi mắt không nhìn 

thấy, điều mà Ta đã tuyên bố chắc chắn sẽ đến ... Và khốn cho những người bị bỏ lại! 

 

Trong một khoảnh khắc, và trong một ngày các ngươi không mong đợi, trái tim của các ngươi sẽ bị 

xuyên qua và những kz vọng giả dối của các ngươi bị thấm qua! ... Vì như lưỡi hái cắt xuyên qua thân 

cây, như cơn gió thổi sâu nhiều cây cối rơi xuống cùng một lúc, vậy, sắc nét của việc thực hiện cắt vào 

trái tim của người này! ...   

 

Và trong khoảnh khắc đó, sự ngạo nghễ của nhiều người sẽ bị hạ xuống ... Này! Nhiều người sẽ ngã 

mạnh xuống đất! ... Đức Chúa tuyên bố. 


