
ML/38 Phúc cho những người đói sự công bình… Vì họ đã thực sự nhận được của Ta 

 

Từ Chúa, Thiên Chúa và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta – ban cho ngày 22 tháng 1 năm 2011 

Lời của Chúa phán với Timôthê, trong một giao hảo trực tuyến - cho đàn chiên của Chúa, và cho tất cả 

những ai có tai để nghe 

 

Câu hỏi này được đặt ra, liên quan đến câu sau trong Thư … “Một người được đánh thức không thể 

còn như vậy, trừ khi họ nhận được Ta, và cũng ăn cái mà Ta cung cấp. Vì tất cả những người ngủ, ngủ 

vì họ thiếu khát và không còn muốn ăn nữa. Vì những điều này là có rất nhiều đau đớn và buồn phiền, 

bởi vì điều đó đã được hồi sinh, sớm rơi trở lại giấc ngủ, và cuối cùng là chết.” 

(Từ" Thức tỉnh ... Phần của Bánh Hằng Sống "- Tập 5). 

 

Ta biết rằng sự cứu rỗi không thể bị mất, nhưng điều đó - cuối cùng là chết 'ném cho Ta một đường 

cong. Vì vậy, sự cứu rỗi sẽ không bị mất, nhưng sự thanh lọc sẽ là nhu cầu và cần thiết? Cho nên 

những người không chấp nhận 'khi được cứu, thì luôn đã được cứu' đã hiểu lầm những gì nó thực sự 

cần để được cứu, không chỉ tin (vì bản thân Satan cũng tin), nhưng là đói khát cho một mối quan hệ? 

 

[Chúa đã trả lời] 

Một người không có Ta, không muốn ăn nữa… Vì một người, người thực sự nhận được Ta, đã bắt 

được hương vị của mùi thơm của Ta, và bên trong họ cấu tạo một cơn đói tuyệt vời… 

 

Tuy nhiên, nó không phải như vậy, trong một người đã không thực sự nhận được của Ta. Vì trong lòng 

họ, Ta chỉ là một ý tưởng được hiểu bởi tâm trí và không được nhận ra bởi trái tim. Một người như 

những cái lốp xe này một cách nhanh chóng, và ước muốn nghỉ ngơi. Đối với họ, việc tham dự vào 

thức ăn của Ta cần phải có nỗ lực, trong đó họ nhanh chóng trở nên mệt mỏi. Do đó họ sớm ngủ thiếp 

đi, rồi chết dần, vì thiếu lớn của họ ... Một nhu cầu mà đối với họ,,họ vẫn chưa nhận biết, bị lạc mất 

trong tất cả sự giả vờ của họ, Đức Chúa phán. 


