
V2/16 MỘT DẤU HIỆU CUỐI CÙNG ... Một dấu hiệu cho tất cả các quốc gia 

 

Từ Chúa, Đức Chúa Trời và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta –ban cho ngày 4 tháng 5 năm 2005 

Lời Chúa phán với Timôthê, chotấtcả những ai có tai để nghe. 

 

Đức Chúa phán như vầy… Nầy, thời gian đến gần, khi họ không thấy kẻTrộm đến; khi các phán xét 

của Ðức Chúa Trời sẽ từ trời xuống, thậmchí trên khắp mặt đất; khi dấu hiệu sẽ hiện ra, và các từng 

trời sẽ được chiếu vớiánhsángrực rỡ ... Đây là dấu hiệu của Con người được phản chiếu trong mắt của 

tất cả những người sống trên trái đất! Vì Con Người đã được nâng lên trên cây trước mắt loài người, 

để cứu chuộc họ, và theo cách tương tự, dấu hiệu Con Người sẽ trở thành. Vì điều đó là sự khởi đầu 

và cuối cùng, cũng sẽ là cuối cùng đem lại khởi đầu mới. 

 

Kìa, Thiên Chúa của trời sẽ làm một việc mới lạ lùng! Ta sẽ nâng mộttiêu chuẩn lênvà đưa ra một dấu 

hiệu, trước mắt mọi dân tộc! Ta sẽ xuyên qua các từng trời và tắm cho toàn trái đất trong Vinh 

Quang, và mọi con mắt sẽ thấy! Vâng, ngay cả những kẻ ẩn nấptrong hang động và nơitrúẩn sẽ thấy 

và đi ra ... Kìa, người mù cũng sẽ thấy! 

 

Vì tất cả mọi người sẽ nhìn thấy dấu hiệu Con Một củaCon Người đến, và trước mắt mọi người, nó sẽ 

được trưng bày rộng rãi! ... VìBởi sự HiếnTếThánhthiêngmàcácngươi đã được cứu; vì thế, bởi dấu chỉ, 

màĐấng Kitô được biết đến, sựngựđếnsắptớicủa Con Ngườisẽ được công bố. 

 

Kìa, thậmchínhững kẻ không có tri thức sẽ nhìn Mặt Ta! Họ sẽ xem thấtsự huy hoàng của Ta và hiểu, 

và họ sẽ dângcho Ta vinh quang! Vì trong ngày đó, Ta sẽ phân chia các từng trời, và phân chia chúng 

lạilầnnữa, và tấtcảsự im lặng sẽ trốn tránh! Không có nơi nàoyên tĩnh, không nơi ẩn náu, không có lối 

thoát; cũng không có nơi nghỉ ngơi nào được tìm thấy trên khắp trái đất ... 

 

Nghe tiếng thét vang lên ĐANG CHÁY SÉM BẦU TRỜI! NỖI KINH SỢ ẬP VÀO! SỰ NGẠC NHIÊN CỦA VÔ 

SỐ SẤM SÉT, VÀ SỰ SỢ HÃI CÁCH KHỦNG KHIẾP! 

 

Vì như những tia lửa, dấu hiệu của Con Người sẽ đến, cộng thêm mười ngàn triệu lần! Vì vậy, hãy nhìn 

lên, và tiếptụcnhìn, vì SỰ VĨ ĐẠI TA LÀ.. đang đến rấtnhanh! ... Vâng, Ngôi Lời đã trở thành xác phàm, 

Emmanu El! ... 

 

Này, trong quyềnnăngsức mạnh của Ngài, và tiếng của Đấng Toàn Năng, Ngài đến để xét xử và 

nghênhchiến với dân cư trên tráiđất ... 

 

Mặt trời sẽ tối lại, và mặt trăng sẽ không chiếu sáng; các ngôi sao sẽ rơi xuống từ trời, và nhữngquyền 

năng trên trời sẽ bị lay chuyển! ... Đức Chúatuyên bố. 

 

Vì nhưcó lời đãchép rằng… "Kìa, Ngài đang đến trên nhữngđámmây, mọi con mắt sẽ thấy Ngài, 

thậmchíkẻ đâm thâu Ngài, và mọi chi tộc Do Thái sẽ than khóc vì Ngài. Mặc dù vậy, amen. " 


