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Cuộc khủng hoảng cuối cùng của thế giới 
 

Lo sợ về tương lai  
Bây giờ là thời đại của những mối lo âu và lo sợ mạnh mẽ về sự sống con người. Những 

nhà chức trách, nhà cầm quyền, hay những người nắm giữ trong tay quyền lực và sự tin 

tưởng của người dân; đàn ông hay đàn bà thuộc mọi tầng lớp đều quan tâm đến những 

vấn đề đang xảy ra với họ. Họ theo dõi tình hình quan hệ giữa các quốc gia. Họ quan sát 

những thế lực đang điều khiển thế giới và họ nhận ra rằng điều gì đó to lớn và mang tính 

quyết định sắp diễn ra – rằng thế giới đang trên bờ vực của một cuộc khủng hoảng 

nghiêm trọng  – PK 537 (c. 1914) 

 

Những thiên tai liên tiếp xảy ra trên biển hay trên chính mảnh đất con người sống; xã hội 

bất ổn và những nguy cơ chiến tranh  như những điềm báo gở cho nhân loại. Họ dự đoán 

những điều sắp xảy đến sẽ là một sự kiện trọng đại nhất của nhân loại. Những thế lực hắc 

ám đang dần liên minh và củng cố thế lực của mình. Chúng bắt đầu tăng cường lực lượng, 

sẵn sàng cho cuộc khủng hoảng cuối cùng. Thế giới sẽ sớm chứng kiến những thay đổi 

bước ngoặt. Hơn nữa, những bước ngoặt cuối cùng sẽ là những thay đổi nhanh chóng và 

mạnh mẽ nhất. 9T 11 (1909). 

 

Thời gian khó khăn sắp tới  
Thời gian khó khăn sắp tới rồi, và sẽ ngày càng khó khăn hơn. Chúng ta không còn nhiều 

thời giờ để lãng phí nữa. Thế giới này sẽ quay cuồng với sự nghi kỵ và chiến tranh. Lời 

tiên tri thứ 11 của Daniel sắp thành hiện thực. – RH  24/11/1904. 

 

Chúng ta đang sắp đối mặt với khoảng thời gian khó khăn chưa bao giờ xảy ra trong lịch 

sử nhân loại mà vẫn như những cô trinh nữ ngủ say. Chúng ta phải luôn tỉnh thức và cầu 

nguyện cùng Chúa Jesus để được Người bảo vệ trong cánh tay Người, và dẫn chúng ta đi 

qua thời gian khốn khó sắp tới. – 3RM 305 (1906). 

 

Thế giới này ngày càng hỗn loạn. Chẳng mấy chốc khó khăn sẽ ập tới các quốc gia và 

chúng sẽ không dừng lại cho tới ngày Chúa Jesus lại đến. – RH 11/02/1904 

 

Chúng ta đang đứng trên bờ vực khó khăn, và những sợ hãi lúng túng mà chúng ta từng 

mơ thấy về khoảng thời gian này ở ngay phía trước ta. – 9RT 43 (1909) 

 

Chúng ta đang đứng trên ngưỡng của cuộc khủng hoảng  thời đại. Trong thời gian sắp tới, 

Thiên Chúa sẽ lần lượt thi hành bản án của Người - lửa, lũ lụt, động đất, chiến tranh và 

máu người sẽ chảy tràn trên mặt đất. – PK 278 (c.1914) 

 

Thời gian bão tố sắp đến, nhưng chúng ta hãy giữ vững niềm tin, đừng vì yếu lòng mà 

thốt ra những lời thiếu lòng tin hay chán nản. – ChS 136 (1905) 




