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Sự Hoàn Thành của những Lời Tiên Tri Cổ Xưa và Mới
Vì vậy, Đức Chúa phán:
1. Điều đó các tiên tri đã nói sẽ được ứng nghiệm trong Kỷ Nguyên này. Lời mới của Ta sẽ đến với các
nhà triết học và thần học, và nhiều người trong số họ sẽ chế giễu nó, trong khi những người khác sẽ bị
xúc phạm bởi nó. Tuy nhiên, khi điều đó xảy ra, đôi mắt kinh ngạc của họ sẽ nhìn thấy sự hoàn thành
của những lời tiên tri mà Ta đã công bố. (151, 75)
2. Những vị tiên tri đó trong thời gian qua đã không nhận được sự tận hiến hay ủy quyền nào trên trái
đất, họ đã không bị bắt buộc phải phục tùng bất kỳ cơ quan nào, và đã hài lòng tuân theo lệnh của
Chúa của họ, Ngài đã đặt Lời lên đôi môi của những người mà Ngài đã chọn .
3. Đầy niềm tin và lòng can đảm, không gì có thể ngăn chặn họ khỏi sứ mệnh dạy Luật của Ta cho mọi
người, và tách họ ra khỏi sự cuồng tín tôn giáo, khiến họ hiểu được sự lười biếng và những lỗi lầm của
các linh mục. (162, 7 - 8)
4. Nhân loại, đau đớn, khổ sở và hỗn loạn, bao trùm các con trong những ngày này có vẻ như không
được mong đợi?
5. Nếu các con bị ngạc nhiên, đó là do các con không chú ý đến những lời tiên tri của Ta và vì các con
đã chưa tự chuẩn bị chính mình.
6. Tất cả đã được dự đoán và đã được tuyên bố, nhưng các con đã thiếu niềm tin và bây giờ các con
phải chịu hậu quả như một chén rất đắng.
7. Bây giờ, một lần nữa, Ta đang nói tiên tri thông qua sự hiểu biết của con người. Một số trong
những lời tiên tri này sẽ sớm qua đi, và những lời tiên tri khác dành cho những thời điểm xa xôi
hơn.(Lời tiên tri khác đang ứng nghiệm tại thời điểm này.. 2000-2020?)
8. Những người này, người nghe thấy chúng có trách nhiệm lớn lao, để làm cho loài người biết đến
chúng, vì chúng chứa đựng ánh sáng, sẽ khiến con người hiểu được thực tế mà trong thời điểm họ
sống, để họ sẽ dừng cuộc đua tốc độ của họ về phía vực thẳm. (276, 41 - 42)
9. Phần lớn những gì Ta đã nói với các con trong Kỷ Nguyên này là lời tiên tri, chúng đề cập đến những
thứ ở gần và những thứ khác cho tương lai. Đó là lý do tại sao nhiều người không muốn gán tầm quan
trọng cho thông điệp thiêng liêng này.

10. Lời này ngược lại, sẽ tràn đầy ánh sáng trong nhân loại của thời đại sắp tới. Trong đó họ sẽ thấy và
tìm thấy những tiết lộ tuyệt vời mà sự chính xác và hoàn hảo của chúng sẽ khiến những người của
khoa học kinh ngạc. (216, 13)
Lời Tiên Tri Vĩ Đại cho các Quốc Gia, được gửi vào ngày 10 tháng 1 năm 1945
11. Bây giờ Ta nói chuyện với các quốc gia trên trái đất: Tất cả các con đều có ánh sáng của Ta. Với nó,
các con sẽ phản ánh về thực tế rằng, các con đã đến để có được cuộc sống như thể các con là chủ sở
hữu của chúng.
12. Thực sự Ta nói với các con rằng, sự hủy diệt và nỗi đau của mình đã làm tăng sự ăn năn sâu sắc
trong nhiều người và đánh thức hàng triệu chúng sinh ra ánh sáng.
Bây giờ họ tìm kiếm và cầu khẩn Ta, và từ đó, một tiếng kêu vang lên để đến với Ta, cầu xin rằng: ‘Lạy
Cha, có phải chiến tranh sẽ không kết thúc vào năm 1945, và Ngài sẽ không đến để lau khô nước mắt
và mang lại cho chúng con sự bình yên không?’
13. Đây là sự hiện diện của Ta giữa các con: Ôi, bảy quốc gia, bảy cái đầu các con đã lớn lên trên thế
giới trước mặt Ta!
14. Nước ANH: Ta khai sáng cho các con. Công lý của Ta sẽ mạnh mẽ, có chạm vào các con chưa,
nhưng Ta sẽ cung cấp cho các con sức mạnh. Ta chạm vào trái tim của các con và nói với các con, rằng
tham vọng của các con sẽ thất bại, và sức mạnh của các con, sẽ được lấy từ các con và không được
trao cho ai.
15. Nước ĐỨC: Trong lúc này Ta chạm vào sự kiêu ngạo của các con, và Ta nói với các con: Hãy tự
chuẩn bị, vì hạt giống của các con sẽ không bị diệt vong. Các con đã hỏi Ta về những vùng đất mới, và
những người đã xen vào những phán xét tối cao của Ta. Ta đã làm cho các con cúi đầu vì niềm tự hào
và nói với các con hãy lấy sức mạnh của Ta và tin vào Ta, vì Ta sẽ cứu các con.
16. Tuy nhiên, nếu các con không tin vào Ta, và nhượng bộ sự kiêu ngạo của mình, các con sẽ gục ngã
và trở thành nô lệ của thế giới. Tuy nhiên, đó không phải là Thánh Ý của Ta, vì đây là lúc Ta lật đổ các
lãnh chúa và giải phóng nô lệ và những tù nhân. Hãy lấy ánh sáng của Ta, và phát sinh.
17. Nước NGA: Tinh thần của Ta nhìn thấy tất cả. Thế giới sẽ không phải là của các con. Chính Ta sẽ cai
trị tất cả các con. Các con sẽ không thành công trong việc xóa tên của Ta, vì Chúa Kitô, Người nói với
các con, sẽ cai trị tất cả mọi người. Từ bỏ chủ nghĩa duy vật của mình, và chuẩn bị cho mình một cuộc
sống mới. Nếu không, Ta sẽ phá vỡ niềm tự hào của các con. Ta ban cho các con ánh sáng của Ta.

18. Nước Ý: Không còn là chúa tể như trong thời gian qua; ngày nay, sự sỉ nhục, nô lệ và chiến tranh
đã hủy hoại các con. Vì sự thoái hóa của mình, các con đang trải qua một cuộc thanh lọc tuyệt vời. Tuy
nhiên, Ta nói với các con: Tái sinh chính mình. Đặt sự cuồng tín và thờ ngẫu tượng của mình sang một
bên, và công nhận Ta là Chúa tể của các lãnh chúa. Ta sẽ tuôn ra những cảm hứng mới và ánh sáng
cho các con. Hãy giữ lấy nhựa thơm của Ta và tha thứ cho nhau.
19. Nước PHÁP: Các con đã trình bày cho Ta nỗi đau của mình. Những lời than thở của các con đã đạt
đến đỉnh cao của ngai vàng của Ta. Ta chấp nhận các con. Hôm qua các con đã vươn lên như một lãnh
chúa, hôm nay các con chỉ có những xiềng xích các con kéo để trình bày cho Ta.
20. Các con đã không cầu nguyện cũng không giữ gìn cảnh giác. Các con đã cho mình những thú vui
vật chất, và con rồng đã biến các con thành con mồi của nó.
21. Tuy nhiên, Ta sẽ cứu các con, vì tiếng khóc của những người phụ nữ và những giọt nước mắt của
con cái các con đã đến với Ta. Các con muốn tự cứu mình và Ta che chở các con bằng áo choàng của
Ta. Tuy nhiên, thực sự Ta nói với các con: Hãy cầu nguyện, hãy cảnh giác và tha thứ.
22. Nước MỸ- HOA KỲ: Trong thời điểm này Ta cũng chấp nhận các con. Ta thấy trái tim của các con,
không phải bằng đá, cũng không phải bằng kim loại, mà bằng vàng. Nhưng Ta thấy tâm trí của các con
về kim loại, cứng lại. Ta không tìm thấy tình yêu trong các con, cũng không phải tâm linh, Ta chỉ thấy
sự vĩ đại, tham vọng và tham lam.
23. Tiếp tục, nhưng Ta hỏi: Khi nào hạt giống của Ta sẽ cắm rễ trong các con? Khi nào các con sẽ lật đổ
con bê vàng của mình và tháp Babble của mình, để các con có thể xây dựng ngôi đền thực sự của Đức
Chúa?
24. Ta chạm vào lương tâm của các con từ đầu đến cuối, và Ta tha thứ cho các con. Ta khai sáng cho
các con để đến giờ tối cao, khi bài kiểm tra đạt đến đỉnh điểm, tâm trí các con sẽ không bị rối loạn, mà
suy nghĩ rõ ràng và nhớ rằng Ta đang ở trước mặt các con.
25. Ta ban cho các con ánh sáng, sức mạnh và quyền lực. Đừng can thiệp vào những đánh giá cao của
Ta, vì nếu các con không tuân theo các mệnh lệnh của Ta hoặc xâm phạm các giới hạn được đánh dấu,
nỗi đau, sự hủy diệt, lửa, sâu bệnh và cái chết sẽ đến với các con.
26. Nước NHẬT BẢN: Ta chấp nhận các con và nói chuyện với các con. Ta đã bước vào thánh đường
của các con và nhìn thấy tất cả. Các con không muốn trở thành người sau cùng, nhưng luôn mong
muốn là người đầu tiên, và thực sự Ta nói với các con, hạt giống đó không làm Ta hài lòng.
27. Điều cần thiết là các con phải rót chén đắng để trái tim các con có thể được thanh lọc. Điều cần
thiết là ngôn ngữ của các con được trộn lẫn với các ngôn ngữ khác; rằng thế giới đến gần các con hơn.
Khi thế giới được làm sạch và chuẩn bị, nó sẽ mang lại cho các con hạt giống mà Ta sẽ cho, vì Ta không
thấy ai đã chuẩn bị. Ta không thấy trong các con hạt giống thiêng liêng của Thiên Tính của Ta.

Tuy nhiên, Ta sẽ chuẩn bị đường đi.
28. Sẽ sớm có một sự hỗn loạn của các ý tưởng trong vũ trụ, một sự nhầm lẫn của khoa học và lý
thuyết, và sau sự hỗn loạn đó, ánh sáng sẽ đến với các con. Ta chuẩn bị và tha thứ cho tất cả các con,
và sẽ khiến các con bước vào con đường chân chính.
29. Khi thời điểm thích hợp, và hòa bình đến giữa các quốc gia, đừng miễn cưỡng, đừng phản đối
Thánh Ý của Ta. Nếu các quốc gia đã ký kết, đừng phản bội họ, vì sau đó Ta sẽ giải phóng công lý của
Ta cho các con.
30. Bảy quốc gia: bảy đầu. Cha đã tiếp nhận các con. Trước mặt các con, dưới sự thống trị của mình, là
thế giới. Các con sẽ trả lời cho Ta về nó.
31. Ánh sáng của Cuốn Sách Bảy Ấn ở với mỗi quốc gia, để con người có thể chuẩn bị theo Thánh Ý
của Ta. (127, 50 - 65)
Chiến Tranh và Thảm Họa Thiên Nhiên, Dấu Hiệu trên Trời
32. Cùng một thế giới này các con sống, từ lâu đã là một chiến trường. Và kinh nghiệm to lớn để lại
cho con người bởi tổ tiên của họ, trải nghiệm cay đắng và đau đớn, giống như một cuốn sách được
mở ra bởi lương tâm, trước những con người của thời gian này, vẫn chưa đủ.
33. Trái tim của nhân loại quá khó để chấp nhận thành quả của kinh nghiệm, để lại như một di sản
ánh sáng. Tất cả những gì họ được thừa hưởng từ tổ tiên của họ là sự thù hận, kiêu ngạo, oán giận,
tham lam, kiêu hãnh và báo thù, truyền cho họ bằng máu của họ. (271, 65)
34. Hiểu rằng, đó là thời gian của công lý, vì thực sự Ta nói với các con rằng, tất cả phải được chuộc
tội. Trái đất kêu lên vì sự nghèo nàn, được tạo ra từ nó và các yếu tố của con người.
35. Tất cả những gì đã bị phá hủy sẽ đòi hỏi các con, khiến con người nhận ra rằng, chúng được tạo ra
bởi mục đích của tình yêu, và ý chí duy nhất có thể phá hủy chúng, là bảo vệ, chăm sóc và chúc lành
cho chúng . (180, 67)
36. Ta sẽ để lại cho các con thông điệp này, rằng các con phải mang qua bên kia biển. Lời của Ta sẽ
băng qua lục địa cổ xưa và đến với những người Do Thái, những người đã trỗi dậy trong cuộc chiến
tranh huynh đệ tương tàn trên một mảnh đất, mà không nhận ra sự nghèo nàn của tinh thần họ.
37. Các con không thể hiểu thử nghiệm mà thế giới sẽ vượt qua. Tất cả đang chờ đợi hòa bình, và điều
đó sẽ chỉ đến sau khi các yếu tố đã đưa ra lời chứng của Ta. (243, 52)
38. Các yếu tố của Ta sẽ được giải phóng và tan hoang các vùng đất. Những người của khoa học sẽ
khám phá ra một hành tinh mới, và một cơn mưa sao sẽ chiếu sáng thế giới của các con, nhưng điều

này sẽ không mang lại thảm họa cho nhân loại, mà chỉ thông báo cho con người về một Kỷ Nguyên
mới. (182, 38)
39. Ta đã tiết lộ với các con rằng, dân của Ta nằm rải rác trên trái đất, và vì thế hạt giống của Thuyết
Duy Linh được phổ biến trên toàn cầu.
40. Hôm nay các con bị mất đoàn kết, và thậm chí không nhận ra nhau, do những vấn đề thực sự nhỏ
nhặt. Tuy nhiên, khi các học thuyết duy vật đến đe dọa xâm chiếm tất cả các con, thì tất cả những ai
nghĩ và cảm nhận với tinh thần sẽ tự xác định chính mình. Khi thời điểm đó đến Ta sẽ cho các con một
dấu hiệu, để các con có thể nhận ra nhau, một cái gì đó mà tất cả sẽ có thể nhìn và nghe trong cùng
một hình thức. Và vì vậy, khi các con làm chứng cho nhau, các con sẽ ngạc nhiên và nói: ‘Chính Chúa
đã đến thăm chúng ta.’ (156, 35 - 36)
41. Lắng nghe Ta, hỡi các dân tộc, và vươn lên để tuân thủ thực sự và xứng đáng với Lời của Ta.
42. Ta thấy nỗi buồn trong lòng các con, vì các con đang thấy trước rằng, không phải tất cả những
người này sẽ tuân thủ Luật của Ta đã viết trong lương tâm của họ. Tuy nhiên, Ta nói với các con, như
trong Kỷ Nguyên đầu tiên, mọi người sẽ chia rẽ.
43. Ta đã nói nhiều với các con, và chỉ đánh dấu một con đường cho tất cả. Do đó, Ta nói với các con
rằng, một bản án sẽ đến với những người này, khi ngày được đánh dấu bởi Thánh Ý của Cha các con,
khi kết thúc những biểu hiện này, nếu một số con cái của Ta không vâng lời Ta.
44. Ta đã đến với các con như một người giải phóng trong thời đại này, chỉ cho các con con đường
trên sa mạc, hành trình tâm linh của cuộc đấu tranh giải phóng và cứu rỗi, cuối cùng công bố cho các
con miền đất hứa là hòa bình, ánh sáng và hạnh phúc của tinh thần.
45. Phúc cho những người vươn lên, lo lắng cho sự giải thoát và tâm linh, đi theo Ta trong hành trình
này, vì họ sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn hay yếu đuối trong những thử thách do sa mạc rộng lớn
mang lại.
46. Khốn cho những người, ngược lại, những người thiếu niềm tin, với những người yêu thích những
thứ của thế giới hơn là tâm linh, những người vẫn gắn liền với thần tượng và truyền thống của họ. Họ,
tin rằng họ phục vụ Ta, sẽ là đối tượng của Pharaôn, đó là xác thịt, chủ nghĩa duy vật và thần tượng.
47. Người khao khát được đến Đất Hứa, quê hương của linh hồn, phải đi qua thế giới để lại dấu vết
của sự tốt lành.
48. Tiếp cận con đường đó và đừng sợ hãi, vì nếu các con đặt hy vọng vào Ta, các con sẽ không thể bị
hư mất, và nếu các con sợ hãi hay mất niềm tin, đó là vì đức tin của các con không tuyệt đối, vì Ta nói
với các con rằng! Người muốn theo Ta phải được thuyết phục về sự thật của Ta. (269, 50 - 51)

