
FL/9 Chúa phán... Sự quyết định và sự tin cậy của các con sẽ được kiểm tra 

 

Từ Chúa, Thiên Chúa và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta - Ngày 31 tháng 8 năm 2009 

Lời Chúa đã Phán với Timôthê trong một giao hảo trực tuyến, cho tất cả những ai có tai để nghe 

 

Về những tôi tớ đó, những người sẽ giấu nhẹm khỏi những người cần và những người yêu cầu ... Điều 

này là để giữ lại từ Đức Chúa. 

 

Đức Chúa, Thiên Chúa của các con phán thế này ... Ta đã giữ tôi tớ của Ta lại, rằng anh ta không nói, 

và nghiêng tai của Ta để nghe bài phát biểu của các con, nhưng Ta đã nghe không có câu trả lời ... Ta 

đã đặt trước các con một hòn đá khác, mà các con đã bị vấp. Và trước mặt Ta, ngay cả trong đàn 

chiên này, vẫn còn nhiều người, hiện tại họ không có phần nào trong sứ vụ này, cũng không phải là 

một phần trong cái kèn mà Ta đã đặt trước họ ... Các tôi tớ của Ta, các con có nghĩ đây là một vấn đề 

nhỏ trước mặt Thiên Chúa không?!… 

 

Thời giờ đã đến! Và những người đó thổi kèn những Lời của Ta đã được thử nghiệm, thậm chí người 

Do Thái đã được thử nghiệm ... Đó là thời gian. 

 

Và vì vậy Ta đã đặt trước các con một người đàn ông, người mà các con không có kiến thức và không 

có sự bảo đảm, có trái tim rất nặng nề với nỗi buồn và nỗi sợ hãi, và các con đã quay lưng lại với anh 

ta...  

 

Ta yêu cầu tất cả các tôi tớ của Ta, rằng họ không đặt ưu tiên trước đối với một người có nhu cầu. Do 

đó, hãy tinh chỉnh trái tim của mình. Tìm kiếm khuôn mặt của Ta hơn bao giờ hết, và làm như vậy 

không mang gì theo các con, cũng không cầu xin Ta bất cứ điều gì theo ý riêng của các con ... Vì Ta là 

Chúa...  

 

Ta ban phước cho người đáng tin cậy và người biếng nhác; Ta đã khiến mặt trời mọc lên trên kẻ ác 

cũng như người công chính. 

 

Tuy nhiên, không ai trong số các con đã hoàn toàn dự phần với Ta. Không ai trong số các con tin tưởng 

với việc từ bỏ chính mình. Không ai trong các con không thấy mà tin … Ồ đúng rồi, những người thân 

yêu, Timôthê cũng vậy. Tuy nhiên, có vài người trong số đàn chiên này, những người tìm cách giúp đỡ 

một người có nhu cầu, làm như vậy bất chấp bản thân mình và lỗi của họ ... 

 

Phải, không có gì đảm bảo rằng nhu cầu sẽ được đáp ứng. Và nhu cầu đó đã được cung cấp cho ... Bởi 

Ta, nó đã được cung cấp, thậm chí Ta đã biết trước và đã cung cấp nó. Tuy nhiên, hiện tại, nó vẫn 

chưa được hoàn thành theo Thánh Ý của Ta ...  

 

 



Vì vậy, các con có thể được thử nghiệm, do đó, trái tim của các con có thể được hiển thị và ý định sâu 

thẳm nhất được thực hiện để phán xét ... Của riêng Ta và của riêng các con ... Không phải trong số các 

các con ... 

 

Thay vào đó, đưa ra trước mắt của các con, vì vậy tất cả những gì vẫn còn vô hình được nhìn thấy, và 

điều đó bây giờ đã nhận ra đến lúc có thể bị tước đi.  

 

Vì vậy, không giăng ra tay, cũng không gật đầu. Thậm chí cũng đừng để có một ý nghĩ để bước vào, 

chống lại Timôthê, tôi tớ của Ta, vì thậm chí anh ta cũng bị bỏ rơi như các con, vì vậy quyết tâm của 

anh ta cũng có thể được kiểm tra để phân biệt chất lượng của chúng…. 

 

Các con cái Ta, từ bỏ bản thân của các con và những đường lối của thế giới này ... Cho đi mà không 

chần chừ. Biết rằng các con không trở thành nô lệ cho người nghèo? Biết rằng các con sẽ không sớm 

trở thành như họ? ...  

 

Hình dạng của thế giới này đang qua đi, và tất cả những gì các con nghĩ rằng các con đã đạt được, 

bằng phương tiện của con người, cũng sẽ qua đi. 

 

Vì vậy, đó là một đầy tớ trung thành và khôn ngoan, người biết cho đi và không giữ lại từ người hàng 

xóm của mình ... Thậm chí người hàng xóm mà anh ta không nhìn thấy, thậm chí tất cả mọi người 

trong trái đất mà anh ta chia sẻ trên thế giới này ... Vì rằng cho đi với tình yêu, là cho chính Ta .. Cho 

dù được đưa ra và bị cướp bởi một kẻ thù, hoặc được giao và được nhận giữa các anh em ... TẤT CẢ 

LÀ CỦA TA! 

 

Thậm chí nếu một người cho đi mạng sống của mình ... Hoặc mất mạng ... Cho dù một người chết hay 

sống ... Họ là của Ta. 

 

Các con đã bước vào, và bây giờ tất cả đều uống từ bàn của sự thử thách của Thiên Chúa, và sẽ tiếp 

tục ở đó ... Cho đến khi những người được chỉ định để trốn thoát được đưa ra, và những người được 

chỉ định đó cho trận chiến được gửi đi… Ta là Chúa. 

 

Như nó đã được viết trong Matthêu 25: 40… 

“Chắc chắn, Ta nói với các ngươi, khi các ngươi làm điều đó cho một trong số những đứa con bé mọn 

nhất của Ta, các ngươi đã làm điều đó cho Ta. ” ~ Đức YahuShua 


