
ML/105 GIÊRUSALEM ... Ngươi đã trở thành một Hòn đá nặng cho tất cả các quốc gia  

 

Từ Chúa, Đức Chúa Trời và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta - ban cho ngày 16 tháng 10 năm 2012 

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

 

Đức Chúa phán như thế... Các bức tường của Giê-ru-sa-lem đã bị sập! Các bức tường cao sụp đổ và bị 

phá vỡ! Dân chúng được đưa vào tay kẻ thù của họ, những kẻ giết người không có l{ do! Máu đầy 

những đường phố khi những người phụ nữ than khóc kẻ chết, đổ thức uống ra hiến tế trên mặt đất! 

 

Dân Ta bị bắt làm phu tù, và những kẻ bước đi tự do bao vây ở mọi góc, không có chỗ để trốn! Bởi hai 

và bởi ba, kẻ thù xâm nhập qua các vết nứt! Trong đám họ tụ tập bên ngoài thành phố, để chúng có 

thể phá đổ những cánh cổng! ... Giê-ru-sa-lem, Ôi, Giê-ru-sa-lem, sao ngươi bỏ Ta ?! 

 

Cho đến ngày nay, Ôi! Hỡi Do Thái, các ngươi đã không ngừng bước theo đường lối của tổ phụ các 

ngươi, ném đá các tiên tri của Ta bằng lời nói và bằng hành động, luôn tìm cách giết hay bỏ tù những 

kẻ đã được sai đến cho các ngươi. Có phải Ta đã chẳng tập hợp các ngươi lại bằng một Tay mạnh mẽ 

giữa các nước, phục hồi các ngươi trong xứ sở, thậm chí ban cho các ngươi sự lớn mạnh sao? 

 

Tuy nhiên, các ngươi không ôm lấy Ta, vì các ngươi sắp đẩy tay chống lại Đấng Thánh của Ta, các 

ngươi từ chối uống từ cốc của Ngài ... Các ngươi sẽ tìm cách giết Vua của các ngươi bao lâu ?! Bao lâu 

nữa các ngươi sẽ từ chối Con Đường, mà Ta đã đặt trước các ngươi ?! Bao lâu nữa các ngươi sẽ báng 

bổ sự thật, mà Ta đã gửi vào thế giới để làm chứng? ... Các ngươi đã loại bỏ sự sống! Các ngươi từ 

chối máu Ta đã đổ ra cho các ngươi!  

 

Oi! Giêrusalem, Jerusalem, bao lâu nữa các ngươi sẽ để cho máu của Ngài nhỏ giọt từ ngón tay của 

các ngươi? ... RỬA SẠCH CHÍNH MÌNH! Làm cho mình sạch sẽ ... Vì Ta nói cho các ngươi biết sự thật, 

vết nhơ của tội lỗi của các ngươi vẫn còn, như các ngươi truyền nó từ thế hệ này sang thế hệ khác. Vì 

vậy, các ngươi đã hoàn thành lời nguyền rủa mà cha ông của các ngươi đã nguyền rủa chính mình ... 

Các ngươi đã giải thoát kẻ giết người và lên án những người vô tội! ... Các ngươi đã giết chết Tác giả 

của sự sống và treo Đấng Cứu Tinh của các ngươi trên một cây, xỏ lỗ bàn tay và bàn chân của Ngài! 

 

Này, thậm chí những kẻ ở giữa các ngươi, những người được gọi là kitô hữu, cũng làm ô uế danh Ta, 

và đóng đinh Ta nhiều lần trong lòng họ, bằng mọi điều họ nói và làm; một người rất kz quặc, một tôn 

giáo thối nát, trông không giống Ta chút nào; những nhà thờ của con người, những kẻ thờ tự chính 

họ, và lý tưởng của riêng họ, khi họ tuyên bố một chúa kitô, một thần tượng mà họ đã hình thành 

theo hình ảnh của họ, liên tục thay đổi hình dạng nó, để đáp ứng sự mong đợi của riêng họ, để họ có 

thể duy trì truyền thống của họ, mà Ta ghét! ... Giê-ru-sa-lem, Ôi! Giê-ru-sa-lem, tại sao ngươi lìa bỏ 

Ta?! 

 

Kẻ thù của ngươi ở tại các cổng thành và đã vào thành. Kìa, chúng nó ở trên núi làm ô uế đất, quì lạy 

năm lần mỗi ngày cho thần của họ, một hình tượng giả dối, một lỗi lầm nghiêm trọng vì nó không phải 



là thần; một tôn giáo được xây dựng dựa trên các công trình của sự dữ, các học viên, những kẻ đi 

theo các bước chân của tên ác quỷ, mang lại hoa trái theo hình ảnh của hắn; hàng loạt những người bị 

lừa dối, cả một quốc gia của những công nhân độc ác, thực hành những gì mà Satan thích thú ... 

 

Ôi! Hỡi các con trai của sự hư mất, các ngươi không có chỗ trong núi thánh Ta, vì các ngươi sẽ bị tiêu 

hủy hoàn toàn, khi nó rơi trên các ngươi! Các ngươi sẽ bị quét sạch khỏi đất, mỗi đền thờ của các 

ngươi đều bị đốt cháy và bị lửa thiêu! Ta sẽ đem đến cho ngươi một trận sát sinh lớn! Từ thành phố 

này đến thành phố khác, cái chết sẽ theo đuổi các ngươi, và lửa sẽ liếm gót giày của các ngươi, khi các 

ngươi cố gắng chạy trốn! Thiên Chúa của Israen phán!. 

 

Và khi ngày ấy đến, và nó đã đến và nó đang ở đây! Ôi! Hỡi nhà Israen, khi những kẻ thù của các 

ngươi hiệp lại, và đi ra đánh ngươi với số đông vô số không thể so sánh, rất đông; mỗi người có vũ khí 

tử thần và giết mổ, một công ty đáng kinh ngạc với nhiều máy của chiến tranh, một đội quân khủng 

khiếp mà những thứ như vậy chưa bao giờ được nhìn thấy ... 

 

Giê-ru-sa-lem, Ôi! Giê-ru-sa-lem, Ta có nên cũng sẽ từ bỏ các ngươi, và bỏ mặc cho các ngươi bị giết 

chết không? ... Bây giờ Ta sẽ quay lưng lại với các ngươi, và để các ngươi bị hủy diệt khôngt? ... Ôi! 

Hỡi Israen, Ta có nên sẽ để các ngươi bị đốt cháy trong lửa không? 

 

Ta có nên để cho Jacob giống như  bị cày ruộng như trong một đồng ruộng không? Ta có nên tập hợp 

các ngươi lại với nhau ở một nơi, chỉ để các ngươi tránh bị vượt qua vòng của kẻ thù của mình không? 

Vì các ngươi đã phạm tội cùng Ta, và các ngươi vẫn bỏ quên Ta, thì Ta nói cùng các ngươi cách rõ 

ràng. Này, Ta sẽ nói cùng các ngươi một lần nữa, mặc dầu các ngươi không có tai để nghe; Ta là Ðức 

Chúa Trời. Và Ta đã xử lý các ngươi vì Danh riêng của Ta, và không phải theo cách gian ác của các 

ngươi, cũng không như những việc làm thối nát của các ngươi. Ôi! Hỡi nhà Israen, Vì vậy, với sự vuốt 

ve ra sau của bàn Tay của Ta, Ta sẽ phát tán những kẻ đã đến gần hòng tiêu diệt các ngươi, và với sự 

nổ tung của lỗ mũi của Ta, tất cả các cánh của chúng nó sẽ tan rã! Những bước chân của Ta sẽ làm 

rung chuyển trái đất và gây ra sự hủy diệt trên tất cả các dụng cụ của chúng!  

 

Lửa nóng của sự nóng giận của cơn thịnh nộ của Ta sẽ dâng lên trên mặt Ta, khiến lửa cháy khủng 

khiếp thiêu rụi! Tiếng nói của Ta sẽ nói lên không khí, và nhiều kẻ sẽ bị làm cho điên dại ...  

 

Nầy, trong sự ganh tị của Ta, và trong lửa của cơn thạnh nộ Ta sẽ nói, và anh em sẽ phản nghịch cùng 

anh em, và thiên nhiên sẽ nổi lên và chiến đấu chống lại họ! Vì đây có phải là ngày của các tiên tri của 

thời cựu ước của Ta không? Đây không phải là ngày mà Ta đã tuyên bố từ đầu, mà nó sẽ đến sao?! 

Đây không phải là ngày mà Ta đứng lên và bảo vệ dân Do Thái của Ta và làm cho Danh Ta nổi lên khắp 

đất sao ?! 

 

Hãy đi bây giờ và đọc những gì đã được viết ra, đọc những gì mà miệng của Đức Chúa Trời Hằng Sống 

đã phán về tất cả những điều này; và bây giờ hãy đọc những điều mà Ta đã nói qua các Tiên Tri thời 

nay của Ta ... Và run rẩy vì sợ hãi. 

 



Thật vậy, Giê-ru-sa-lem đã trở nên hòn đá nặng trên cổ của tất cả các nước, như nó cũng đè nặng nề 

trên Vai của Ta. Thế nên! Như Ta đã nói, nó sẽ là ..., Tất cả những người tìm cách loại bỏ tảng đá này, 

chắc chắn sẽ được chặt ra thành từng miếng ... "Thiên Chúa của các đạo binh phán! 


