
V1/6 Những Ngụ Ngôn của thời gian kết thúc 
 
Ngày 3 tháng 8 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 
 
Đức Chúa phán như vây... Những lá của cây vả đang rơi; thời gian trở lại của Ngài / đang tới / sự lựa 
chọn đang đến gần. Timothy, hình ảnh một cây vả trong tâm trí của con. Làm thế nào để con nhìn 
thấy nó? 
 
[Timothy nói] Con thấy nó vào mùa thu, như lá đang bị khô héo và rơi xuống mặt đất. 
 
Con trai Ta, lá của cây đại diện cho hai khía cạnh riêng biệt của những ngày cuối cùng. Là cát của đồng 
hồ cát, lá cũng vậy. Khi các quốc gia lìa xa Ta, cũng vậy những lá cây rơi từ ánh sáng xuống đất, rơi 
xuống và héo; các quốc gia cũng vậy. 
  

Thời gian trở lại của Ngài" là khi Ta trở lại với Cô Dâu và Giáo Hội của Ta. 
 

Thời điểm đến của Ngài là khi Ta lên nắm quyền và Vinh Quang lớn lao, và mọi con mắt sẽ nhìn 
thấy Ta. 
 
Thời gian của sự lựa chọn của Ngài" là khi Ta ngồi tại Ngai phán xét của Ta. 

 
Vào buổi hoàng hôn, một quốc gia khác đã rơi xuống khỏi Ta, từ khoảng cách xa Ta họ đã rơi. Các 
quốc gia là tám và tám mươi; tám đã ngã, tám mươi sẽ rơi trước khi Ngôi Con trở lại. Trong số những 
quốc gia này, hai người sẽ trở lại và ở lại sự thật trước cuộc ngự đến của Ta. 
 
Quốc gia mà con sinh sống (Mỹ) và quốc gia Do Thái, Đức Chúa phán! 
 
Lắng nghe vợ của con, vì cô ấy có sự khôn ngoan, sự khôn ngoan để đi xa hơn và sâu hơn cô ấy biết ... 
Một món quà từ Thiên Chúa là sự khôn ngoan mà cô ấy sở hữu… 
 


