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Trước tiên là tìm kiếm sự cứu rỗi cho riêng mình… 

Không sống ở bên ngoài những điều Ác, vì điềuÁc đã đánh mất chiếc cán của nó trên Đấng Cứu 

Chuộc. 

 

Từ YahuShua HaMashiach, Chúa Giêsu Kitô, ThiênChúa và Cứu Chúa của chúng ta. Ban cho ngày 7 

tháng 7 năm 2005 

Lời Chúa đã phán với Timothy, cho một ngườianh em trong Đấng Kitô, và cho tất cả những ai có tai để 

nghe. 

 

Một anh em trong Đấng Kitôđã hỏi… Chúa ơi, dấu ấn của con thú là gì, như nó đãđược viết trong Kinh 

thánh? 

 

[Đức Chúa trả lời] 

Con trai Ta, tại sao hỏi Chúa Cha của con những điều như vậy? Thay vào đó, hãy cân nhắc trước 

những dấu hiệu con đã thực hiện… Con có trongsạch không? Trái tim của con đâu rồi? Cóphải nó 

đãđược trao cho những thứ của con người và với những ngọn lửa của thế giới nàykhông? Hay 

cóphảinó thuộc về Đức Chúa Trời, luôn luôn khao khát nhậnbiết những điều sâu xa của Đấng 

Kitôkhông? 

 

Trong con, Ta cũng hài lòng, con trai của Ta, vì con thấy mối quan tâm cho người bạn của mình ... Hãy 

nói cho họ biết Ai là, và sẽ, là người thực hiện chúng, Người vĩ đại nhất của tất cả TìnhYêu! Nhưng con 

sốngtrongbóngtốimànósẽđến, và ngay cả bây giờ nócũng có mặt trên thế giới. Mặc dù vậy, Ta sẽ trả 

lời con, rằng những người có tai để nghe có thể nghe và biết ... Dấu ấn, dấu ấn nàycủa con thú, là một 

thiết bị và một con tem, một lỗi rất nghiêm trọng, một sự lựa chọn. Tuy nhiên, đến ngày nay nó vẫn 

chỉ là một thiết bị để nhận dạng và theo dõi, và làmột phương tiện để tìm những người bịmất tích có 

thể được tìm thấy. 

 

Tuy nhiên, có một điềuác trong số những con người sẽ đạt được quyền lực và nhiều uy danh, kẻ sẽ 

yêu cầu thiết bị này được cấy dưới da của bàn tay phải hoặc trên trán. Sản xuất của nó đã bắt đầu, 

việc cấy ghép của nó đã được dùngthử và đãkhảosát; công nghệ tiến triển nhanh chóng. Vì thế, cái 

được tạo ra cho việctốt sẽ bị lạmdụng và được sử dụng cho cái ác, rằng sốít người có thể giành quyền 

kiểm soát nhiều người, không ai có thể mua hay bán trừ khi họ chấp nhận nhãn hiệu này và tôn thờ 

hình ảnh của hắn. 

 

Con trai Ta, những gì con tìm kiếm liên quan đến sự kết thúc của thờiđại, Ta đã ban cho tôi tớ của Ta, 

Gioan, đã được viết trong cuốn sách được gọi là Khải Huyền. Và điều đã được ban cho Gioan, bây giờ 

Ta ban cho tôi tớ củaTa, Timôthê; rằng tất cả những người có tai để nghe, có thể nghe thấy âm thanh 

của tiếngkèn này và trốn thoát, vì ngày đóđang ở trongtầm tay! Vì nó đã được viết… ‚Đức Chúa Trời 

không làm gì mà không tiết lộ kế hoạch của Ngài cho cácđầy tớ của Ngài, các tiên tri.” Vì vậy, điều mà 



con đã xem xét, và điều mà con đã nghe, là sự thật. 

 

Ôi, cách của con người hiện đại vinh quang trong sáng tạo của riêng mình, đạt được nhiều niềm tự 

hào trong những phát minh của tâm trí của mình; xem cách anh ta vui chơi trong các tác phẩm của tay 

anh ấy! Tuy nhiên, họ đang hoàn tác của mình, ngay cả bây giờ anh ta đã mang lại sự hủy diệt trên 

đầu của chínhmình! Vì niềm tự hào của mình, anh ta đã mở cửa cho cái ác, và trên bảnkê của sựkiêu 

ngạo vĩđại của mình, anh ta đã làm cho nó có thể cho người đàn ông của sự diệtvong để cai trị anh ta 

... Này, bởi công việc của mình, anh ta đã lên án chínhmình, đến chết. 

 

Tại sao, Ôi, dân tộc của trái đất, cóphảicácngươi làm ranhữngcáivòngcủaxiềng xích, và sau đó 

xiềngxíchchínhđôi chân của riêng mìnhlạikhông ?! Ta nói với cácngươi sự thật, tất cả cácngươilànhững 

tùnhân, nhữngkẻnô lệ với những suy nghĩ và ước muốn độc ác của riêng mình!… 

 

Vì vậy, hãytừ bỏ tất cả sự điên rồ này và trở về với Ta! KêucầuDanhTa trong sự chân thành và sự thật, 

và cácngươi thực sự sẽ được tự do! Vì Ta giữ tất cả các chìa khóa; thậm chí trêncảsự chết và She-ol 

(chỗ ở chokẻchết)Ta có ToànQuyền!… 

 

Vì nó đã được viết… ‚Nếu Chúa Con đặt ngươi tự do, thì ngươi hoàn toàn tự do!’… Đức Chúa phán. 


