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Từ Chúa, Đức Chúa Trời và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta - ban cho ngày 14 tháng 9 năm 2011 

Lời Chúa phán với Timôthê, cho tất cả những ai có tai để nghe. 

 

Đức Chúa phán như vầy... Dòng nước trôi xuống từ những ngọn núi, suối nước bùng phát từ những 

tảng đá, những dòng nước chảy tràn bờ... Và khát vọng của dân này vẫn không bị ngưng đọng. Nhiều 

người chết và người sắp chết đang lấp đầy đường phố và những ngõ hẻm. Không có hy vọng nào 

được tìm thấy, không có ánh sáng phá tan qua không gian mở ra ... Bóng tối phát triển và rất dày ... 

Nhiều khuôn mặt tối tăm và bệnh hoạn đang Kinh Ngạc, lướt theo chiều rộng ... Ánh sáng của sự sống 

mờ dần, như trái tim của họ trở nên nguội lạnh. 

 

Bộ mặt của họ luôn Chán Nản, vì không có hy vọng trong con người. Tình cảm là tất cả, nhưng đã mất, 

lòng trắc ẩn bị lãng quên, và tình yêu thương đồng loại không có chỗ trong thiết kế của con người. Vì 

tình cảm tự nhiên rời khỏi trái tim của kẻ ác, và những khát vọng tiêu thụ chúng ... Nỗi ô uế đã làm 

thành một ngôi nhà, và sự đồi bại được ca ngợi và cử hành công khai trên đường phố! ... Những 

người vô tội nhìn họ với vẻ kinh ngạc!? ... 

 

CÁC NGƯƠI NỔI LOẠN VÀ THẾ HỆ ÁC ĐỘC NHẤT! Ta đã xem xét các ngươi! Ta biết tất cả những việc 

các ngươi làm! Đức Yavê phán như vậy: Ta là Ðấng đã dựng nên các ngươi. Các ngươi sẽ cám dỗ Ta 

bao lâu?? ... Các ngươi sẽ xây dựng lại Sodom và làm cho Gomorrah thành nhà các ngươi bao lâu? 

 

Dân Ta đã quên Ta, hằng ngày mà không có kết thúc! Trái tim Ta tràn vào trong Ta, mỗi lần Ta nhìn 

vào các ngươi. Dân Do Thái không biết Ta, và những kẻ được kêu gọi bởi Danh của Đấng Kitô làm ô uế 

Danh Ta và Ngôi Lời của Ta, mà không ngừng nghỉ! ... Họ Tàn Nhẫn! ... Ta không còn có thể lắng nghe 

lời nói xấu xa của họ nữa! Ta không còn chịu nổi để nhìn họ nữa!  

 

Đức Chúa Trời của Do Thái đã chết trong mắt họ! Sự Cứu Rỗi của Đức Chúa Trời không có một phần 

với họ! ... Trừ khi Ta thay đổi và trở nên giống họ, trừ khi Ta cúi đầu và theo yêu cầu của họ, Ta hoàn 

toàn phù hợp với hình ảnh của họ. Và Ta sẽ nói thêm gì nữa đây? Ta sẽ làm gì cho một người như vậy? 

... Họ sẽ không lắng nghe, họ từ chối để ý. Họ nhắm mắt lại với hết sức của họ, trong khi bịt tai thật 

chặt. 

 

Còn lại gì nữa? Ta chỉ có thu thập được chút ánh sáng nhỏ bé còn lại, và mọi đứa trẻ vô tội ... Ta phải 

dọn chỗ! Ta phải dọn trống đường trước Mặt Ta! ... Ta phải phá vỡ dân này và tiêu diệt tất cả những 

gì họ đã làm ra. 

 

Nó phải được hoàn thành! Sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời phải được đổ ra, lửa thanh tẩy phải hừng 

hực! ... Cho đến khi mọi dấu vết cuối cùng của phát minh của con người đã biến mất khỏi trái đất! Cho 

đến khi hết thảy các thành lũy của sự dữ đều bị phá hủy và hủy diệt hoàn toàn! Cho đến khi nào mọi 

lời gợi ý cuối cùng của tội lỗi đều được thanh tẩy khỏi nơi này ... VÌ TA LÀ THÁNH! Thiên Chúa duy 



nhất Danh Ngài là Một! 

 

Mặc dù rất đau lòng Ta, một vết thương sẽ kéo dài mãi mãi ... Tuy nhiên, nếu Ta không làm điều này, 

dân của Ta sẽ không bao giờ có một cái tên, họ sẽ không bao giờ ở nơi thánh của Ta, họ sẽ không bao 

giờ nhìn thấy Ánh sáng hoặc biết sự sống như nó đã có từ ban đầu. Cho đến khi Thánh Đường được 

làm sạch, Ta không thể sống với dân Ta, cả với họ và trong họ. Trừ khi Ta hoàn thành, có thể không có 

sự phục hồi. Nếu Ta không hoàn thành nhiệm vụ của Ta, Ta sẽ không bao giờ đi bộ với người yêu dấu 

của Ta trong vườn nữa, không bao giờ các đứa trẻ đến và tụ họp lại với Ta nữa. 

 

Mở mắt các ngươi ra! Hãy tự hạ mình xuống! Hãy để cho trái tim của các ngươi tan chảy trước ngọn 

Lửa Thánh! ... Nắm lấy ngọn lửa thanh lọc của Ta, Những đứa trẻ sắp chết của Ta! CÁC NGƯƠI LÀ THẾ 

HỆ CUỐI CÙNG! ... Cuối cùng của những vương quốc này của loài người. Ta yêu các ngươi... Nhưng các 

ngươi chọn cái chết! Các ngươi đã lìa bỏ Ta và ép buộc Ta! 

 

Mùi hôi thối của Sự đồi Bại của các ngươi lấp đầy lỗ mũi của Ta! Các vụ giết người của các ngươi làm 

vấy bẩn sân của Ta! Những thân thể bị vỡ vụn của những người vô tội và vô tội vạ được xếp chồng lên 

nhau như đống rác, trước mắt Ta! ... Và các ngươi vẫn nói với nhau rằng: "Chúng tôi đã không làm gì 

sai, chúng tôi đã không kích động thần dữ để giận dữ ... Không có sự phán xét nào sẽ đến. Chúng ta 

không giữ lấy Đức Chúa Trời trong tư tưởng của chúng ta, luật pháp của Ngài xa chúng ta ... Chúng ta 

không biết Ngài, cũng không cần Ngài nữa "... 

 

Ôi, thế hệ xấu xa và ghê tởm nhất! Ta đã nhìn thấy nó! Ta đã thấy và biết! Thiên Chúa Hằng Sống đã 

xuống! Sự Cứu Rỗi của Đức Chúa Trời ở đây! ... Ngài đã thấy và biết. Ngài đã tìm kiếm, Ngài đã đi qua 

đám đông và tìm kiếm ... Ngài đã nhìn sâu vào bên trong. 

 

Ngài đã kêu gọi và nài xin ... Kìa, Ngài đã tự đổ chính Ngài ra! ... Và Sự sống của Ngài cũng rời khỏi dân 

nầy. Tất cả ánh sáng của Ngài đã rời xa khỏi đôi mắt của họ, như khi chúng mờ dần trong giấc ngủ mà 

không có lối thoát nào, giấc ngủ mà từ đó những con người ác độc sẽ không bao giờ tỉnh giấc ... Cái 

chết ... Điều khủng khiếp và đau buồn là điều này... Thật là một tiếng than khóc được nghe từ miệng 

của Đấng Thánh của Do Thái ... "Dân Ta! Những đứa trẻ yêu dấu ... TẠI SAO CÁC NGƯƠI ĐÃ BỎ TA ?! " 

 

Vì vậy Ta phải hoàn thành Sách của Ta và đóng chương này lại. Đối với người bị ruồng bỏ không có 

tên, và thế hệ ác độc này bị cắt đứt khỏi di sản của họ. Sự gian ác của chúng nó sẽ chẳng trổi dậy lại 

lần thứ nhì! Họ sẽ không bao giờ được vượt qua cách này, hoặc được nhìn thấy một lần nữa ... Cả một 

thế hệ chết và những người sắp chết, một số rất đông người từ chối để uống ... Một dân vĩ đại và 

hùng mạnh bị giết bởi bàn tay của chính họ ... 

 

Một thế hệ của những con cái, trong đó Ta đã yêu mến bằng cả trái tim Ta ... Thậm chí cho đến Chết 

... Cả một thế hệ đã bị xóa sạch khỏi mặt đất. Mặc dù vậy ... Amen. 


