
FL/42 Đức Chúa phán ... Ngọc trai được tự do trao cho những ai kêuxin … 
 
Từ Chúa, Đức Chúa Trời và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta –ban cho ngày 6 tháng 5 năm 2005   
Lời của Chúa đã phán với Timôthê, cho vợ của anh ta, và cho tất cả những ai có tai để nghe 
 
Câu hỏi được hỏi bởi Timôthê, cho vợ củaanh ... Chúa ơi, tại sao bà nhà  con cảm thấy bất ổn sau 
chuyến thăm một người vô gia cưcùng với bàRose,? 
 
[Trả lời từ Đức Chúa] 
Con yêu dấu, đốivới người nghèo là chúng ta mắc nợ, vì mónquàcủahọ là vương quốc của Thiên đàng. 
Con đã cảm nhận được ThầnKhí trên mình. Bây giờ con biết điềugìchồng của con biết, vì ThầnKhí ở 
trên con, và nó được gọi là Sự thật. Con yêu dấu, lòngtrắcẩnconđã thể hiện. Đây là con đường của 
Thiên Chúa và của Chúa Kitô ... Con đường của Ta. 
 
Đừng ảm thấy hối hận, vì con đường củahọ là con đường đã được chọn, mànóđượcdẫn đến Ta ... 
Không ai được ban cho Ta, trừ khi Đức Chúa Cha kêugọi họ lần đầu tiên ... Họ là con đường cứu rỗi. 
Đừng buồn cho họ, vì sựvô gia cư củahọ làmcác con buồn sao? ... Hãy hân hoan, con củaTa, vì họ có 
nhà và vườn. Ta đã chuẩn bị nó cho họ, và chẳng mấy chốc Ta sẽ tập hợp họ lại với bản thân Mình, vì 
vậy họ có thể là nơi Ta ở và ở nơi Ta đã chuẩn bị ngay từ đầu. Thật vậy, họ nghèo ... Trong thế giới 
này, rất nghèo ... 
 
Hãy nhìn xem, tạ ơn và khen ngợi, vì Chiên Con của Đức Chúa Trời đã đặt viên ngọc trong tayhọ ... Nó 
được tự do trao cho những ai kêu cầu. 
 
Con yêu dấu, con có nhiều và biết ơn. Con không có gì, và cómọi thứ. Con và cô ấy, người mà con đã 
kết bạn, đều giàu có khôngthểtưởng. Sự giàu có mà cả hai các con đều bình đẳng, Vìchocả hai con, Ta 
đã ban chính bản thân Mình. Hãy nhìn bằng đôi mắt của Đấng Kitô ... Con có, nhưng chỉ với tư cách là 
một người phụ nữ ... Nhìn bằng đôi mắt mở to. Tất cả những gì các con có là một ánh sáng lấp lánh, 
nay cònđó và biến mất vào ngày mai. Ta chỉ thấy các con như vậy, và sẽ, như tất cả đã được định 
nghĩa cho mục tiêu của Đức Chúa Cha. 
 
Vì tất cả mọi người phải mất để được tìm thấy ... Để tiếp theo, không mấtgì, và đã đạt được tất cả mọi 
thứ... Tuy nhiên, thực sự phúcthaychonhững ngườiđó, những người không bao giờ đánhmất viênngọc 
trai ... Nhưng giữ nó gần trongcả cuộc đời của họ. 
 
Tất cả đều được sinh ra từ và đã có viên ngọc trai với họ. Nó là thế giới và cái ác, kẻ lừa dối các con 
nghĩ rằng các con đã mất nó, và nó đã chưa bao giờ tồn tại.  
 
 
Ngay cả kẻ dối trá và trộm cắp, và là cha của họ, có thể có viên ngọc, nếu anh ta quay về và chấp nhận 
Ngài, Đấng cầm viên ngọc trong tay phải ... Nó đã bị mất đốivớianh ta, và ngay cả phần của anh ta 
trong cuộc sống sẽ bị loại bỏ anh ta trong ngày cuối cùng…  
Mãi mãi tách rời khỏi Thiên Chúa, cái chết thứ hai. 
 
Hãy hân hoan và cảm tạ vì những gì các con có, Nhữngngười yêu dấu… Và nhảy mừngvì niềm vui cho 
những gì các con đã nhận được. 
 
Làm những gì các con có thể cho những người nghèo đói, góa phụ và mồ côi, vì lòng bácái của các 



con, và giúp họvớinhữngbàn tay của tình yêu, các con đã chạm vào ThiênChúa và tình yêu của Cha 
củacác con đang ở trên thiên đàng. Đừng cảm thấy cótội, về những gì các con có và người khác thì 
không. 
 
Tất cả đều là của Đức Chúa Cha, và được ban cho những ai mà Ngài chọn, và bịlấy đi từ những người 
mà Ngài chọn… Cả hai sẽ kêu cầu Ngài… Vì đó là Thánh Ý của Chúa Cha, màtất cả đều đến với sự hối 
cải và sự cứu rỗi trong Đấng Kitô của Ngài. 
 
Hát amen, Ta nói, hát amen… Công việc của Ta gần như đã hoàn thành trên trái đất. Và tất cả những 
ai kêu cầu Đức Chúa Cha, trong DanhCon Mộtcủa Ngài, ChúaGiêsuKitô, sẽ có phần thưởng ... 
 
Và nơi nàocóhai hoặc ba ngườitập hợp lại với nhau, trong Danh của Ta, chắc chắn Ta nói với các con, 
Ta ở đó. Amen, Ta nói với các con ... bình an của Ta, Taban cho các con, nhưng không phải như thế 
giới ban cho. 


