
V2/9 Chúa giải thích ... Một ngày trong Chúa …  

Một người sẽ được lấy đi, Người kiasẽ bị bỏ lại 

 

Từ Chúa, Thiên Chúa Trời và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta –ban choNgày 28 tháng 4 năm 2005 

Lời của Chúa đã phán với Timôthê, cho tất cả những ai có tai để nghe 

 

Đức Chúaphánnhưvầy ... Ta nói với các con một lần nữa, , một ngày trong Chúa là một ngàn năm. Và 

cũng có một thời gian tới, khi một ngày sẽ là một năm và một tuần là bảy (Năm). Tuy nhiên, chiều dài 

của Ngày của ThiênChúa không ai biết, vì nó vẫn được đặt trong lời khuyên của ý muốn của chính Ta. 

Tuy nhiên, vì những người trốn thoát, có một ngày, trong đó thời gian không có ý nghĩa, vì được vắng 

mặt khỏi thân thể để đượchiệndiện với ThiênChúa. 

 

Và nầy, nó chắc chắn sẽ xảy ra, trong một khoảnh khắc, trong nháy mắt, một người sẽ được mang đi 

và người kiabịđể lại. Vì sẽ có hai trên thế gian; một sự bất mãn, nhưng vẫn được tràn đầy hy vọng vui 

vẻ; và các nội dung khác, nhưng đầy sự trống vắng tuyệt vời. 

 

Sự bất mãn sẽ được thực hiện, niềm vui của họ được đáp ứng; người còn lại trong nỗi buồn cay đắng, 

than thở và khóc lóc lớnlao. Tuy nhiên, các con không cần phải đau buồn cho những người còn ở lại, vì 

họ chỉ cần khiêm nhường trước ThiênChúa, và ăn năn, và họ cũng sẽ đượctrúngụbên tay phải của Đức 

Chúa Cha. 

 

Vì vậy, hãy tuyên xưngDanh Chúa ... Ta thực sự sẽ cướp đi những người không thuộc về thế gian, Ta 

chắc chắn sẽ đánh cắp vàmanghọ đi; mỗi chân đèn được lấy ra và những người tinh khiết trong tim 

được lấyđi. Ta là Chúa. 

 

Tuy nhiên, sự mất mát của thế giới sẽ trở thành lợi ích cho những người nhận được sự hiểu biết và ăn 

năn, cho tất cả những người kêu cầuDanh của Chúa trong sự chân thành và trong sự thật ... 

 

Này, trong ngày đó nhiều người sẽ thấy các Thiên Thần của Thiên đàng đi lên và xuống trên Con Người 

... Chúaphán. 


