
V7/14 Đất Do Thái là của Ta! ... Người canh gác, hãy thổi kèn! 
 
Từ Chúa, Đức Chúa Trời và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, ban cho ngày 01 Tháng 11, 2007 
Lời Chúa phán với Timôthê, cho tất cả những ai có tai để nghe 
 
Đức Giavê Thiên Chúa phán như vầy… Hãy than khóc, Ôi! Hỡi các quốc gia, tất cả mọi người! Đức 
Chúa Trời đã cất tiếng của Ngài lên, và khuôn Mặt của Ngài đã được thiết lập chống lại các ngươi! ... 
 
Các quốc gia hùng mạnh và kz quặc, các ngươi sẽ bị bỏ rơi và bị bỏ hoang hoàn toàn! ... Trong hoang 
tàn! Thiên Chúa của các đạo binh phán: các ngươi sẽ không tranh cãi với Ta trong việc tự nâng cao của 
mình, trong sự ủng hộ của các ngươi, của tất cả những điều xấu xa này! ... Các ngươi đã bỏ Ta! Các 
ngươi sẽ không đứng đó trước mặt Ta, với mũi của các ngươi trong không khí! 
 
Kìa, ngay cả dân của Ta cũng đi theo đường lối của những người tội lỗi, theo sau những kẻ sầu não 
của tâm linh mà vẫn kết hôn với thế giới này ... 
 
Ta sẽ cứu họ khỏi mọi rắc rối của họ! Vì Danh Ta, Ta sẽ làm điều đó! ... Vì lợi ích của Giu-đa, Ta sẽ che 
chở họ; Vì lợi ích của Gia-cốp, Ta sẽ giữ họ an toàn; Và vì Đa-vít, đầy tớ Ta, Ta sẽ quy tụ họ lại dưới 
cánh của Ta. 
 
Hỡi Giê-ru-sa-lem thành Đa-vít, , hãy dâng cho Ta vinh quang! Vì Thiên Chúa đã nhìn thấy sự đau khổ 
của ngươi, vì nó đã đến. Tuy nhiên, nó sẽ không đứng đó, vì ngươi là của Ta ... Ta đã kết hôn với 
ngươi! Sự báo thù là của Ta! Đức Chúa phán. Ta, chính Ta, sẽ đi trước mặt ngươi và đánh chúng nó! 
 
Và những kẻ ác chống lại ngươi sẽ bị ném xuống! Chúng sẽ không đứng vững! Vì chúng đã kết hợp với 
nhau như là một, và như một người, sự thỏa hiệp của chúng biến thành cái chết ... Mồ mả sẽ là phần 
thưởng của chúng!  
 
Sự trọn vẹn đầy đủ, Ta sẽ ban cho chúng trong cơn nóng giận khó chịu của Ta không?! Trong cơn 
thạnh nộ của Ta, Ta sẽ tiêu diệt chúng! ... Lưu lại một phần thứ sáu, những kẻ sẽ không bị đếm trong 
số những kẻ bị kết án, kẻ bị trừng phạt bởi cơn tức giận của Ta, Đức Chúa phán. 
 
Hỡi những người yêu dấu của Chiên Con, các con sẽ thấy; Hãy nhìn xem nó với chính đôi mắt của 
mình ... Và sau đó không lâu, các con và bạn hữu của mình sẽ không còn ở dưới đất nữa. 


