
V3/33 Đức Chúa phán! Khu rừng đang cháy, và con cái của các con đang ở đâu? 

(Như các con đã nhận được, vì vậy các con phải cho đi) 

 

Từ YahuShua HaMashiach, Đấng được gọi là Chúa Giêsu, Chúa của chúng ta và Đấng cứu thế - ban 

cho Ngày 11 tháng 3 năm 2006 - Lời của Chúa phán với Timôthê, cho tất cả các bậc cha mẹ và cho tất 

cả những ai có tai nghe 

 

Đây là, những gì Chúa phán, liên quan đến đức tin của những người muốn ở lại trong Thân Thể của 

Đấng Thiên Sai, để thực hiện mục đích của Ta và tuân theo mệnh lệnh của Ta. 

 

Do đó, Chúa phán… Bất cứ ai nhận được Thông Điệp của Ta đều nhận được Ta và Ta thánh hóa họ. 

Tuy nhiên, bất cứ ai không chấp nhận Thông Điệp của Ta là chống lại Ta; và kẻ không tụ tập với Ta tản 

mát ra tứ phía, như đã được viết trong Ma-thêu 12:30. Vì vậy, những người mà Ta đã thánh hóa cũng 

phải thánh hóa chính con cái của họ nhân Danh Ta. 

 

Bậc làm Cha Mẹ, như các con đã nhận được của Chúa, vì vậy các con sẽ chia sẻ tất cả những gì các con 

đã nhận được với vợ hoặc chồng của mình trước tiên.Sau đó với những người của Thiên Chúa, đã trao 

cho các con. 

 

Như chúng là con cái của các con, trước tiên chúng là con của Ta, được các con chăm sóc. Ta là Chúa, 

vì vậy các con cũng là con của Ta. Các con với tư cách là cha mẹ, hiện là con trai và con gái của Ta, đã 

trở thành những người chăn chiên của Ta, che chở những con chiên mà Ta đã ban cho các con. Hãy 

biết điều này,các con cũng là sứ giả, đã nhận được Thông Điệpdo người khác mang đến, người chăn 

chiên của các con. 

 

Các con đã nhận được Thông Điệpcủa Ta và đã tin, và Ta đã thánh hóa các con, bằng cách ban cho các 

con một phần của Ta, hiện đang sống trong các con, vì vậy, khi Ta đã thánh hóa các con, các con phải 

thánh hóa con cái của mình, trong Danh của Ta, chúng là Của Ta, và Ta đã trao chúng cho các con, như 

các con là của Chúa Cha, và Ngài đã trao các con cho Ta. 

 

Các con ở đâu? Và ngôi nhà của các con thế nào? Nó đang trong hỗn độn, cho phép những người ở đó 

đuổi theo thế giới. Các con không biết rằng thế giới này đã bị kết án, và tất cả những ai yêu thế giới đã 

biến mình thành kẻ thù của ThiênChúa sao?!  

 

(Gia-côbê 4: 4) Một người sẽ dẫn dắt, hoặc không dẫn dắt người khác đến với đức tin, theo cách họ 

đã giữ gìn ngôi nhà của mình trước tiên. Nếu người ta không thể quản lý nhà riêng của mình, thì làm 

sao người ta có thể quản lý một đàn, hoặc thậm chí một con chiên, trong Cơ Thể của Đấng Mêt-siah? 

 

Yêu nhau ‘là điều răn của Ta đối với các con, và yêu gia đình là làm mọi cách để cứu họ, thậm chí là 

thánh hóa cho một người.Đây là tình yêu đích thực. 

 



Các conkhông biết rằngtình yêu dành cho thế gian dẫn đến cái chết sao? Vì mỗi người bị bỏ lại sẽ phải 

chịu đựng cơn thịnh nộ, mỗi người phải là cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, vì không tin và sở hữu tội lỗi, 

từ chối sự hy sinh của Chúa Con; hoặc phẫn nộ vì sự chấp nhận của họ đối với Thiên Chúa và sự hy 

sinh của Người Con duy nhất của Ngài để tha thứ tội lỗi, rơi vào cơn thịnh nộ của sự dữ và kẻ làm tôi 

của hắn ta, bị bỏ lại trong một thế giới mà bây giờ thù ghét các con. 

 

Ta đã cứu chuộc các con, với một bàn tay vững chắc và yêu thương, như bất kỳ người cha nào sẽ làm, 

khi con cái họ bị lạc lối và đang gặp nguy hiểm. Bây giờ là thời điểm được chấp nhận, Bây giờ là thời 

điểm hành động. 

 

Tất cả những ai biết Sự Thật, các conđược cứu khỏi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, phải chia sẻ Sự thật 

đó. Nếu các conkhông chia sẻ nó, và những người trong nhà của các consa ngã và tiếp tục trong tội lỗi, 

chắc chắn Ta nói với các con, họ sẽ bị trừng phạt và bị phán xét, và máu của họ Ta sẽ đòicác con. 

 

Nếu các con chia sẻ Sự Thật của Ta với những người trong nhà mà họ vẫn không chấp nhận, thì họ sẽ 

đau khổ, nhưng các con đã tự cứu lấy mình. Nhưng vui mừng như  thếnào, nếu các con chia sẻ Sự 

Thật của Ta và họ chịu nhận nó!? 

 

Rồi trong ngày đó, mà nó sẽ đến nhanh, Ta sẽ đến và các con cùng với họ, sẽ được nâng lên, khi 

Tađóncác con đến với Bản ThânTa. 

 

Những người làm Cha mẹ, các con đã ở trong khu rừng bị hạn hán.Nó đang cháy, các con ngửi thấy 

mùi khói của nó đang cháy.Các con có chạy khỏi rừng, tự cứu mình, và bỏ con cái của mình lại để 

chúng bị cháy không? Hay các con sẽ đứng vững chống lại kẻ thống trị thế giới này, và lao đầu vào làn 

khói, và cứu những người mà các con yêu đang bị nghẹt thở không? Tin tưởng vào Thiên Chúa! 

 

Con cái phải vâng lời cha mẹ, và bậc cha mẹ, các con phải khiến chúng để vâng lời,không có cãi nhau. 

Các con có muốn nói với Ta‘Vâng’ lạy Chúa, con đã nghe thấy Ngài, nhưng hãy để con ngủ và đi theo 

con đường của riêng con,  

và ngày mai con sẽ vâng lời không? Không phải vậy, những đứa trẻ nhỏ, ngày mai sắp kết thúc, sự kết 

thúc đang trong thị giác. 

 

Nhưng Ta nghe dân của Ta nói rằng 'Một giấc ngủ ngắn và thiếp đi một chút, một chút chắp tay để 

ngủ' Vì vậy, sự hủy diệt của các ngươi sẽ đến như một người đau bụng đẻ, và các ngươi muốn trở 

thành một người có vũ trang, khiến các ngươi bịbẻ gãy và bị bầm tím, đắm chìm trong nhiều nỗi 

buồn.Sự hủy diệt đến gần! Thế giới này sẽ bị phán xét! Bị đưa ra khỏi, không được đưa qua Thiên 

đường hay địa ngục. 

 

Có phải các consẽ để những đứa con của mình lại, như những con cừu để bị đem đi giết 

không?Những con Sói tựu tập. Có phải các con đã bỏ cuộc, bởi vì con cái của các con sẽ không lắng 

nghe không?Các con đã không lắng nghe tiếng gọi của Ta, nhưng Ta vẫn kêu gọi các con, đừng bao giờ 

bỏ cuộc. Thậm chí trước khi các con được sinh ra, Ta đã chiến đấu vì các con, đã bị giết từ nền tảng 



của thế giới. Vì vậy, một lần nữa, Ta hỏi các con, các con đứng ở đâu? Và họ là người trong gia đình 

của các con, họ ở đâu? Công việc của các con chưa hoàn thành, cho đến khi tất cả những gì Ta đã trao 

cho các con được trở về vớiTa.Hãy chú ý đến bản thân và ghi nhớ tất cả những gì Ta đã dạy các con. 

 

Taở với các con, Ta là sức mạnh của trái tim các con, Taở trong lời nói của các con, Ta là nước trong 

nước mắt của các con, và Máu của Ta là trong huyết quản của các con. Những gì Ta đã đổ ra, các con 

đã uống, và bây giờ nó ở trong các con … 

 

Bây giờ Ta yêu cầu các con chia sẻ nó với những người các con yêu thương, và thậm chí với tất cả 

những aicác con gặp.Đây là Thánh Ý của Ta cho tất cả các Bộ Phận của Cơ Thể Ta. 

 

 

 

Ngừng nói dối với con cái của các con…Những Lời nói khôn ngoan 

(Liên quan đến ông già Noel, chú thỏ Phục sinh, bà tiên răng và những thứ tương tự) 

 

Không nói dối là Sự Thật. Tuy nhiên, những người nhỏ bé là của Sự thật, và ở lại với Ta và trong Ta. 

Ngay cả bây giờ Takêu gọi họ, vì những con chiên của Ta biết tiếng của Ta.Và những gì xuất phát từ Ta 

phải trở về với Ta sớm. 

 

Do đó, hãy tách biệt khỏi những cách của thế giới này, và trật tự cho hành vi của các con theo Lời của 

Chân Lý, và không nói dối với con cái của mình nữa, vì đây là tội lỗi. Thay vào đó cho chúng ăn Bánh từ 

Trời xuống, Bánh mà Ta là Con Đường, Sự Thật, và là Sự Sống. Vì một mình điều này là đẹp lòng Chúa. 

 

Bất cứ điều gì trái ngược là của thế giới và kẻ gian ác, bất kể sự ngụy trang của nó!Đức Chúa YahuShua 

phán. 


