
V3/20 Đi trong Ta và cho Ta thấy tình yêu của  

các ngươi bằng sự vâng lời của các ngươi 

 

Ngày 8 tháng Giêng, 2006 - Từ YahuShua HaMashiach, Ngài được gọi là Chúa Giêsu Kitô và Đấng Cứu 

Rỗi của chúng ta - Lời Chúa phán với Timôthê, cho những ai có tai để nghe 

 

Hãy đến, hỡi tất cả những đứa con nhỏ, tất cả các con đã nhập tiệc và bắt đầu ăn tại bảng giao ước 

mới và vĩnh cửu! Đức Chúa phán. Vì sự nghỉ ngơi của Ta đang đến, và các con sẽ được mang đi! 

 

Đức Chúa, Đấng Cứu Chuộc của các con phán như vầy ... các con nhỏ, Ta hỏi, các con có yêu mến Ta 

không? Rồi làm như Ta truyền lệnh cho các con, cho đến khi kẻ trộm xuất hiện. Hãy khôn ngoan trong 

Ta, và sống theo Lời của Ta, ngay cả theo tất cả những Thư này mà Ta đã ban cho các con, cũng giống 

nhau. Hãy để ý đến sự hiện diện của Ta, vì Ta đã đến sống trong những ai đã nhận lãnh Ta và cũng 

vâng theo Lời Ta. Vậy, hãy lắng nghe Lời Ta, và lớn lên trong sự khôn ngoan. Vì làm thế nào mà một 

người tuyên xưng là yêu mến Ta, lại tiếp tục sống trái với Thánh Ý Ta? ... 

 

Những người yêu dấu, Ta yêu các con như Ta yêu Cha. Cũng vậy, ai yêu mến Ta cũng yêu thương Cha 

nữa, vì Ta. Ta vâng phục Chúa Cha trong mọi sự, vì Ta yêu Cha và Cha ở trong Ta. Tương tự các con sẽ 

tuân theo, bởi vì các con yêu mến Ta và Ta ở trong các con. 

 

Ôi những đứa con trẻ yêu dấu của Ta, các con vấp ngã, chưa học cách đứng hoặc đi bộ ... Hãy đến với 

Ta với sự chân thành và chân thật, và Ta sẽ dạy các con, vì Ta sẽ luôn nâng các con lên ... 

 

Và một khi các con đã đứng vững trước ân sủng mà Ta đã ban cho, các con cũng sẽ học cách bước đi 

trong Ta, ngay cả khi Ta đi ... Cho đến khi nào chúng ta sẽ chạy và cùng nhau nhảy, trong các lĩnh vực 

mà các con chưa biết, cũng không thể hình dung ra. 

 

Vì thế, hãy luôn luôn tìm cách bước theo con đường của Ta, hãy đứng vững vàng. Vì sự kết thúc của 

con đường đang ở trong tầm nhìn, không còn thời gian để chậm trễ... Các con yêu dấu, hãy là những 

ví dụ của Ta! Biểu lộ rằng các con đã nhận được sự sống của Ta, Ta sống trong các con, và để ánh sáng 

của các con soi sáng trước mặt người đời, để họ có thể nhìn thấy những việc lành của các con và làm 

vinh danh Cha của các con ở trên trời! Chỉ cho họ thấy Con đường bằng đức tin và sự vâng phục của 

các con, để họ cũng có thể đi bộ bên cạnh các con, ngay cả trên lộ trình của sự thánh thiện đúng thời 

điểm. 

 

Vì Ta nói cho các con biết sự thật, đi nơi đâu Con của Thượng Đế Tối Thượng đi, các con phải trở nên 

giống Ta, đóng đinh cuộc sống cũ, tách rời khỏi sự thù hận cay đắng và con người của thế giới này. Vì 

Ta đã nói với các môn đồ xưa, bây giờ Ta cũng nói chuyện với các con như vậy ... Nếu ai muốn theo 

Ta, thì hãy từ bỏ chính mình, vác cây thập tự của mình, và theo Ta; vì ai muốn cứu mạng sống mình thì 

sẽ mất nó, nhưng ai mất mạng sống mình vì Ta sẽ tìm thấy nó. 

 



Có ích chi của một người, nếu anh ấy giành được cả thế giới và mất linh hồn của mình? Hay một người 

sẽ trao đổi điều gì cho linh hồn của mình? Vì vậy, những người cố gắng giữ lại mạng sống của họ, 

trong thế giới này, sẽ mất mạng sống của họ, đã trở thành xương người chết trong một vùng đất 

hoang dã của nhiều nỗi buồn, và dẫn dắt theo sau những người khác vào sự lên án. 

 

Những đứa con yêu quý, những điều này của thế giới là gì so với cuộc sống của các con? Giá trị của họ 

là gì? Những gì của tất cả những công trình của con người, có phải chúng không qua đi? Một lần nữa 

Ta hỏi các con, giá trị của họ là gì? Vì Ta nói cùng các con sự thật, bất cứ ai yêu bất cứ tạo vật gì hơn 

Ta, chẳng xứng đáng với Ta. Vì Ta là con đường duy nhất, Chân lý duy nhất và Sự sống duy nhất; 

không có gì ngoài Ta, vì Ta là Đấng mà mọi sự đều có. 

 

Vì vậy, hãy đến và theo Ta! ... Vì Ta là Giêsu kitô, Yeshua món Quà, YahuShua HaMashiach, Tên duy 

nhất dưới trời mà các con phải được cứu! 

 

Hỡi các con yêu dấu, Ta lại nói cùng các con, hãy tôn kính Ta trước tiên trong những cách của các con, 

rồi bằng môi miệng. Tôn kính Ta chỉ bằng lời nói ví như là gió, như tấm khăn che mặt của kẻ đạo đức 

giả, không biết mình đi đâu, không hề hối tiếc về nơi mà mình đã đến; bởi chân các con sẽ bước đi 

trong sự công chính, và với tay các con sẽ rửa chân cho nhau! 

 

Vì như đã được chép ra, chỉ có những ai vâng theo Lời dạy của Ta mới thực sự là môn đệ Ta ... Và ôi, 

phúc cho những ai vượt qua vì Danh Ta! Vì nước thiên đàng đang chờ đợi họ, và tại Giêrusalem mới 

Ta đã chuẩn bị chỗ cho họ! Kìa, một tiền thưởng của cải giàu có được chứa đựng trong các từng trời 

và trên đất, của cải mà chỉ Thiên Chúa mới có thể ban cho mà không bao giờ qua đi! 

 

Những người con yêu dấu, hãy ngợi khen Cha của các con trên trời! ... Trở thành một của lễ hiến tế 

sống động, một người tìm cách làm hài lòng Cha mình trong tất cả mọi cách của họ, theo Con Người 

mà Chúa Cha đã hài lòng! ... Con cái yêu dấu, yêu Ta như Ta đã yêu các con! ... 

 

Hãy đến cùng Ta và nhận lấy tình yêu của Ta, hãy ở trong lòng thương xót của Ta, tình yêu của Thiên 

Chúa mà không bao giờ làm mất đi hay nguôi đi, cũng không bao giờ có thể qua đi ... Tình yêu mãi 

mãi! 

 

Thật vậy, sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời đã đến, và đang đến, và đã có mặt ở đây! ... Vậy, hãy đưa tay 

lên trời, và hát ca ngợi khen Chúa là Đức Chúa Trời của các con, mãi mãi và mãi mãi! ... Amen. 


