
V7/59 Những Kẻ thù của Do Thái ... Hãy tiến đến 
 
Từ Chúa, Đức Chúa Trời và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, ban cho ngày 31 tháng 12 năm 2009 
Lời Chúa phán với Timôthê, cho những ai có tai để nghe 
 
Gia-vê Ðức Chúa Trời của Do Thái phán như vầy… Đã đến lúc, khi Ta sẽ đứng dậy và tha cho dân Ta. 
Phải, Ta sẽ giơ Tay ra và giải cứu họ, hết thảy họ; Vâng, người tin Chúa và kẻ dữ cũng sẽ được tha ... 
Còn những kẻ ở trong xứ của Ta, đất mà Ta đã hứa với Áp-ra-ham, và đã ban cho dòng dõi của Gia-
cốp mãi mãi. 
 
Tuy nhiên, hãy để cho nó được biết, và để cho dân hiểu ... Vì Danh Ta sẽ làm điều đó, vì đã đến lúc để 
tỏ bàn Tay Ta cho các dân trên trái đất. Đã đến lúc để Danh của Đức Chúa, Thiên Chúa các ngươi được 
biết đến, vì Ta sẽ làm cho Danh Ta vang vọng trên cả trái đất một lần nữa ... Kìa, nó sẽ vang lên tiếng 
lớn! Nó sẽ được nghe! Và sức mạnh của Ta sẽ được biết đầy đủ! 
 
Lúc ấy thì các ngươi sẽ biết, như đã được ghi chép, chính Ta đã phán, Ta là Ðức Chúa Trời; Hỡi nhà Do 
Thái, Ta đã xử lý các ngươi vì Danh Ta, và các đường lối xấu xa của các ngươi, Ôi, nhà cửa của Do Thái, 
Ðức Chúa Trời phán. 
 
Vì vậy, hãy để dân Ta cúi đầu xuống và tạ ơn. Và để người vô thần xem xét và khóc cho linh hồn của 
hắn; hãy để cho trí tuệ của anh ấy thất bại và trái tim anh ta tan chảy như sáp trước lửa ... Và để cho 
tất cả những kẻ thù của Ta sợ hãi! CHO TẤT CẢ TRONG THIÊN NHIÊN!  
 
Vì nầy, Ta đang đứng! Ta sắp xuống đứng lên! Sự tức giận của Ta nổi lên trên gương Mặt của Ta! 
 
Kìa, những kẻ thù của Do Thái đã nhóm lại; những tư tưởng xấu đã xâm nhập trái tim họ. Này Ta đã 
làm cho lòng dạ chúng cứng cỏi vì mục đích của Ta, và nói… "Hãy đến! Tập hợp lại với nhau! Hãy đến 
nhanh! Vâng, tất cả các quốc gia xấu xa, đến! Thực hiện một hiệp ước và đi ra! Ngươi, và quân đội của 
ngươi với ngươi! Vâng, đến với đất mà Ta đã ban cho dân Ta! Hãy đến một cách nhanh chóng để tiêu 
diệt và lấy chiến lợi phẩm của ngươi! "... Vì thời giờ đã đến, và Ta mong muốn thực hiện theo Thánh Ý 
của Ta ... 
 
Đứng trong mảng chiến đấu, che phủ đất như bóng tối và nhắm mục tiêu! Vì ngươi sẽ bị đốn xuống! 
Ta sẽ chặt ngươi xuống như lúa mì bị rầy trước lưỡi hươu, như một cái chè bịnh không để trên đồng 
ruộng, như cỏ rơm trước lửa! Đức Chúa phán. 
 
Nầy, Ta sẽ làm cho ngươi một cảnh tượng! Và ngươi sẽ là một dấu hiệu cho tất cả các quốc gia! Ngay 
cả mặt trời sẽ được che phủ! ... 
 
Ngươi và tất cả bè bạn của ngươi sẽ bị đánh bằng Tay của Ta! Vâng, Ta sẽ đánh ngươi và làm cho lòng 
dạ ngươi đầy điên rồ! 
 
Vì Ta là Đức Gia-vê! Đức Chúa Trời đang cai trị trong dân Do Thái! Đức Chúa Trời duy nhất và Công 
Chính, Đấng Tạo Hóa của Trời và Đất! YAHUWAH! 


