
V1/9 Người đàn Ông của Sự Diệt Vong Và Dấu của Con Thú… 

 

Tháng 9 năm 2004 - Từ Chúa, Đức Chúa Trời và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta  

Lời Chúa phán với Timôthê, cho những ai có tai để nghe? 

 

Này, Ta nói với ngươi về loài thú này... Thời gian chỉ đến bây giờ, nơi con người đã làm cho nó có 

thể, cho Kẻ được gọi là tội lỗi, sự dữ và lừa dối, một Kẻ có đầy đủ của nhiều cách nói dối và đáng ghê 

tởm, để cai trị. Bởi những tác phẩm của con người giờ đây đã làm cho những điều ác như thế có thể 

được điều khiển, thậm chí hoàn thành tất cả những gì mà Hắn đã nghĩ đến. Không có thời gian nào 

trong quá khứ có những thiết bị như vậy của con người mà nó có thể cai trị theo cách này, hoặc 

những dây xích như vậy, để Hắn ta trói được nhiều linh hồn như Hắn ta muốn, hoặc những phương 

tiện mà Hắn có thể nuốt chửng được nhiều linh hồn như Hắn muốn.  

 

Kìa, bây giờ là thời gian để Hắn ta rải mạng lưới của mình trên toàn thế giới, và ai có thể trốn thoát? Vì 

mắt của Hắn ta sẽ trải ra rất xa và rộng, lệnh của Hắn thực hiện trên một ny ra. Bây giờ là thời gian, 

trong đó Hắn ta có thể sử dụng các tác phẩm của con người vì mục đích xấu xa của mình. Từ trên các 

tầng trời Hắn có thể canh chừng bầy tôi ma quỷ của mình, và từ trời Hắn có thể hủy diệt tất cả những 

kẻ phản đối mình, bằng lửa, dim sinh. Ngay cả bây giờ Hắn vẫn canh chừng và chờ đợi thời cơ của 

mình đến, như sư tử chờ đợi trong lùm cỏ cho khoảnh khắc và thời điểm thích hợp, để vồ và nuốt 

mồi.  

 

Hắn ta đã bắt đầu đánh dấu người của mình, và làm cho họ háo hức bước đi ... để Chết ! Hắn ta là 

một Kẻ khéo léo, Kẻ ác này cũng sẽ đến trên thế giới như một tên trộm và một vị cứu tinh của loài 

người, nhưng Hắn ta sẽ dẫn họ, dụ dỗ họ và đánh lừa họ ... Và cho đến cái chết họ sẽ đi! Và tất cả 

những ai theo và nhận lấy dấu của Hắn sẽ thờ phượng Hắn, mà nói rằng: Ai giống Người nầy? Và ai 

biết những gì anh ta biết? Và ai có thể chống lại anh ta ?! Người nào vậy?! Anh ấy là người mà tất cả 

mọi người đều chờ đợi. Người sẽ đem lại hòa bình và sự thịnh vượng cho các dân tộc.  

 

Nhiều người trong ngày đó sẽ lập giao ước với Hắn ta, một giao ước được xây dựng trên cát, cát của 

sự hy vọng giả dối và sự gian ác lớn lao. Họ sẽ vui mừng trong Hắn ta, cho đến ngày khuôn mặt thật 

của Hắn ta được tiết lộ. Tuy nhiên, rất ít người sẽ chú ý, hầu như không quay đầu, vì tất cả họ đều trở 

thành con nuôi của sự hư hỏng.  

 

Trong ngày đó, họ sẽ bị mắc kẹt trong bùn lép của tội lỗi và ngoại tình, tâm hồn họ cứng lại, đôi mắt 

của họ đã quen với bóng tối, và tai của họ hòa hợp với điều ác, rằng họ sẽ không thể chạy trốn khỏi 

cái mà sắp giáng trên đầu họ ... Sau đó nhanh chóng SỰ hủy diệt Ta sẽ đổ ra trên họ, mà không ngừng 

nghỉ, và cũng không hy vọng sự cứu rỗi hoặc trốn thoát, vì sự lựa chọn của họ ĐÃ được thực hiện ...  

 

Các con dê mang thương hiệu để bị giết ... Những Tàu thuyền gặp nhau để bị hủy diệt ...  

TA LÀ ĐỨC CHÚA! 


