
V5/29 Hãy chăn dắt Chiên Ta, và làm lơ đi những chế giễu và phỉ báng 

 

Ngày 30 tháng 7 năm 2009 - Từ Chúa, Đức Chúa Trời và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta - Lời Chúa phán 

với Timôthê, cho một người anh em trong Đấng Kitô, và cho tất cả những ai có tai nghe thì hãy nghe 

 

Timôthê đã nêu một câu hỏi này lên Đức Chúa, cho một người anh em trong Đấng Kitô: Lạy Chúa, làm 

sao Ngài có thể thỏa mãn sự xem xét của một kẻ hay chế giễu, kẻ nói rằng các Thánh Thư Mâu mâu 

với Kinh Thánh, và nói rằng, "Các con cái của Ta" trong Thư "sự vui chơi trong tội ngoại tình chống lại 

Thiên Chúa "Cho những người bỏ Chúa Giêsu trước khi họ hối cải để trở nên" con cái của Thiên 

Chúa?" 

 

Đức Chúa phán như vầy… Con trai Ta, trả lời không phải là cố chấp, cũng không cố gắng với những ai 

chối bỏ Lời của Ta, và cũng đừng trả lời những ai muốn xé toạc Lời Ta. Bởi vì làm như vậy con đã đồng 

ý rằng quan điểm của họ là hợp lệ, mặc dù con tranh luận. Lời của Ta có cần sức mạnh và sự khôn 

ngoan của con người để gìn giữ nó  không?  

 

Và khi Lời của Miệng Ta, mà Ta đã nói ở đây, đã cần hoặc đã từng được yêu cầu Lời trước đó của Ta 

được sử dụng làm nền tảng đặt bên dưới nó, để duy trì nó như thể nó có thể bị lật đổ; hay như những 

chiếc dầm để hỗ trợ nó, như thể nó có thể bị rơi xuống không? ... Những gì Ta, tự Ta nói bởi chính 

mình! Và những gì Ta đã thề trong cơn thạnh nộ của Ta, Ta thề bởi chính Ta! NÓ ĐỨNG VỮNG!   

 

Và các ngươi, hỡi thế hệ kiêu căng và lừa đảo nhất, sẽ sống bởi nó! Chúa phán. Và nếu các ngươi 

không chấp nhận và từ chối Lời của Ta, và từ chối chú ý đến sự sửa đổi của Ta, các ngươi sẽ biết được 

sức mạnh của Đức Chúa trong ngày cơn thịnh nộ của Ta, vì các ngươi chắc chắn sẽ bị bỏ lại giữa nó!  

 

Nầy, Ta sẽ giang Cánh Tay Ta ra trong cơn giận của Ta, và cả thế gian sẽ ngã gục dưới bóng của sự 

phán xét của Ta! Bấy giờ các ngươi sẽ biết Ta là Đức Chúa Trời, và chính Ta là Ðấng đã phán ra điều 

đó! 

 

Vì vậy, con trai của Ta, Ta sẽ trả lời con cách đơn giản, để giữ cho chân của con khỏi vấp ngã.  

 

Con trai Ta, trong số những người được tạo dựng ra trên trái đất hay dưới đất, hay những người ở 

trên trời, những ai trong số này không phải là Con cái của Ta? Và những ai trong số này, hiện nay, đã 

bị xóa sổ? Và ai trong số những người đã làm đúng? Hãy trả lời nếu con biết ... Không có một ai là 

công chính trên toàn trái đất; không, thậm chí không một ai.. 

 

Tuy vậy, Ta nói với các ngươi một điều bí ẩn ... Nếu tất cả những người sống trong xác thịt chết đi, vậy 

thì các ngươi vẫn sống như thế nào? (Ta không nói đến sự cứu rỗi trong Đấng Mế-si-a, nhưng về 

những người có hơi thở) 

 



Vì Tất cả đều ở trong Thiên Chúa Cha, tất cả đều thuộc về Thân Cây, cho đến khi chúng bị tách ra và 

ném vào lửa, nơi chúng bị đốt cháy. Vì vậy, tất cả mọi người là con cái của Ta. Trong số các Con Cái 

của Ta, chỉ có những ai chấp nhận Con Trai của Sự Cứu Rỗi và bước theo những đường lối của Người 

được ban cho quyền được gọi là con cái của Thiên Chúa, nhận quyền thừa kế của họ theo dòng giống 

của họ đã và đang được ghép vào Cây Ô-liu của Ta. 

 

Tuy nhiên, tất cả, cả con cái của vương quốc và những người chưa bị loại ra, vẫn còn liền với Thân 

Cây, vì Ngài là Nguồn duy nhất của sự sống ... Không ai được sống trừ ra bởi Người đã tạo ra họ và ban 

cho họ hơi thở, cũng không tiếp tục làm bất cứ điều gì bên ngoài của Ngài; vì ngoài Ngài tất cả mọi 

thứ đều không còn tồn tại, bởi vì Ngài làm tất cả mọi thứ. 

 

Vì vậy, một lần nữa Ta nói với các ngươi, thời gian đã đến và ngày rất gần khi vụ thu hoạch sẽ được 

quy tụ lại, bó chặt thành bó và đặt tại nơi của chúng ...  

 

Và tất cả những ai chối bỏ sự sống sẽ không còn là con cái của Ta, chúng sẽ chấm dứt. Chúng sẽ lìa 

khỏi Thân Cây và bị ném vào lửa, và giống như những cành khô sẽ bị đốt cháy, bị tiêu thụ hoàn toàn ...  

 

Và những người còn sống trong Thân Cây và sinh hoa trái, những người này sẽ nhận được Sự sống 

mới, ngay cả sự sống đời đời. Vậy thì, Con Trai của Ta, các con đã tra xét Kinh Thánh và đã thấy, 

nhưng chỉ thấy lờ mờ. 

 

Và đối với những kẻ nhạo báng, họ vẫn bị mù, không hề muốn đi rửa mặt, mắt họ có thể mở; cũng 

không phải họ tìm kiếm Ta trong sự thật, theo tinh thần của Ta mà chỉ có thể nhận được trong Đấng 

Mết-si-a ... Ngài không ở trong họ.  

 

Vì vậy, bùn vẫn còn, mặc dù lời tuyên bố, các cái xà vẫn không rơi ra khỏi mắt họ. Vì họ tự nói với 

nhau rằng, "Tôi nhìn thấy! Tôi hiểu rồi! Tôi biết tâm trí của Đức Chúa Trời và tôi sẽ dạy người khác 

cách của Ngài "...  

 

Họ giống như một lũ rắn độc, những đám rắn độc và lừa dối! Họ không biết gì về những phương cách 

của Ta, và họ cũng chẳng hiểu gì hết! 

 

Vì thế, Con trai của Ta, hãy tách biệt với những người phun ra môi miệng, khỏi tất cả những ai từ chối 

Lời này và vu khống các sứ giả của Ta, vì họ không phải là con chiên của Ta ... Hãy quay lưng về phía họ 

chứ không phải quay mặt. Thật vậy, lau sạch bụi từ đáy giày của các con như là một minh chứng cho 

họ, và sau đó tách biệt ... 

 

Thay vì vậy, cung cấp cho những người tìm kiếm bánh mì, trong sự chân thành và trong sự thật, 

những ai tìm kiếm và nhận biết Ta như Ta thật sự là., những người mang Đấng Mêsiah trong họ ... Hãy 

chăn dắt chiên của Ta, Đức Chúa phán. 


