
V6/21 Hãy phục vụ Ta như Ta đã yêu các Con 

 

Từ YahuShua HaMashiach, Chúa Giêsu KiTô, và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, ban cho ngày 10 tháng 6 

năm 2010 - Lời của Đức Chúa phán với Timôthê trong thời gian học Kinh Thánh  trực tuyến, và cho tất 

cả những ai có tai để nghe 

 

Con trai và con gái của Ta, Sự tin tưởng với sự bỏ rơi là gì? Vâng lời mà không mong đợi ... Hãy nói cho 

Ta biết, nó trông như thế nào? ... Đó không phải là cách phục vụ hợp lý của các con cho Đấng yêu 

thương các con, ai ban cho các con tất cả mọi thứ, tình yêu vô điều kiện? ... 

 

Tuy nhiên Ta nói với các con sự thật này ... Sự tin tưởng còn hơn là buông bỏ ... Vì nó vẫn còn đứng 

vững, rằng nó cũng phải được thể hiện bằng sự vâng phục của các con, và bằng tấm gương của mình, 

và bởi sự sẵn sàng của các con để không bao giờ từ chối Danh của Ta, bất kể lúc nào. 

 

Hỡi những người yêu dấu, Ta nói cùng các con sự thật ... Hãy đặt người thân yêu của mình trong Tay 

Ta trong mọi lúc, như Ta đã nói... Vì Ta là Cổng cho hết thảy chiên Ta, và họ cũng sẽ nghe Ta gọi, ngày 

mà trái tim họ tan nát ... Và họ sẽ than khóc.  

 

Tuy nhiên, một người đã ban cho những người mà họ yêu thương, để đặt họ trong Tay của Ta, bây giờ 

phải bước đi theo sự tin tưởng đó ... Là một tấm gương của Người, trong đó họ đã đặt tất cả niềm hy 

vọng của họ. Các con không phải là Tay và Chân của Ta sao? Các con không phải là giọng nói và Lời 

chứng của Ta sao? Vì thế, vào mọi lúc và trong mỗi mùa, đừng chối bỏ Danh xưng của Ta để làm vừa 

lòng người khác, hoặc vì sợ hãi ... đừng cố gắng để giữ hòa bình, vì lợi ích của họ ... Vì Ta ở với các con 

... 

 

Một người thật sự yêu mến Ta, nói về Ta ... Và người yêu mến Ta, đặt Ta trên tất cả mọi thứ, đã cho 

thấy tình yêu đích thực của họ là gì, và điều này họ cũng được yêu mến nữa ... Vì không có tình yêu 

đích thực ngoài từ Ta ... Vì Ta là Món Quà, mà họ thiếu vắng ... Sự Vĩ Đại Của Tình Yêu, tồn tại mãi mãi. 

 

Vì vậy, để nói về Ta, trong công ty của người khác, là yêu thương họ. Để từ chối Ta, vì lợi ích của người 

khác, là ghét họ ... Bởi vì sự im lặng của các con, các con cho thấy mình phù hợp với những hành động 

của họ, cho dù họ có ở trong sự thiếu hiểu biết hoặc nổi loạn, theo đó các con cũng tiết lộ rằng sự 

thoải mái của các con là quan trọng hơn là Chân lý ... 

 

Vì thế, hễ ai chối bỏ Ta đều chối bỏ tình yêu, và đã bỏ rơi người yêu của họ, họ ủng hộ những đường 

lối của thế giới ... Một hòa bình giả tạo, những tổn thương của chính họ ... Vì cánh cửa rộng thênh 

thang là đường dẫn đến sự hủy diệt, và có rất nhiều người đi vào lối đó ... Vì vậy, nói cho họ biết làm 

thế nào để đi vào các cổng hẹp ... Ta là Đường! 

 

Có rất nhiều con cừu trong cánh đồng này ... Hầu hết đã lang thang và lạc lối. Và nhiều tiếng gầm như 

những con sư tử và kêu be be như những con dê, nhưng chúng không phải sư tử và cũng không phải 



là dê. Chúng là những con cừu bị bệnh, sống trong một đồng cỏ bị ô nhiễm rất nhiều ... Mùi hôi thối 

phát ra sương mù dày đặc của sự ảo tưởng, và  sự sợ hãi. 

 

Vì vậy, từ cánh đồng này, Ta đã kêu gọi một số, một số ít người đã được tuyển chọn, là những tấm 

gương của Ta cho phần còn lại, không phải theo sự công chính của họ, cũng không phải do sức mạnh 

và trí tuệ của họ ... Vì Ta đã ban cho họ đôi mắt mới, để nhìn rõ con đường trước mắt, và đôi tai mới, 

để nghe Ta trên tiếng ồn của đồng cỏ, và một miệng mới, để nói những Lời của Ta, vào những lúc mà 

Ta khiến họ nói. Họ sẽ phục vụ, không phải vì họ vượt trội hơn phần còn lại bằng bất kỳ cách nào, vì 

người mà Ta kêu gọi, là Ta kêu gọi ... Ta là Thiên Chúa. 

 

Dĩ nhiên là họ được kêu gọi, và như thế Ta chỉ huy họ theo ý muốn của riêng Ta. Họ đã từ bỏ mọi thứ 

vì lợi ích của đàn cừu của họ, và chỉ lắng nghe tiếng của Ngài, và sẽ không nghe theo hay làm theo 

người khác ... Vì họ bị đánh bại trong tình yêu của Ta, bị hủy diệt bởi vinh quang của Ta, và bị thất bại 

vì sức mạnh của những Lời Nói của Ta, những Lời đã ăn sâu vào trái tim của họ, và xuyên qua họ ... Và 

tất cả điều này, bởi vì mong muốn sâu thẳm nhất của trái tim, mà Ta là sự hoàn thành của nó. 

 

Vì vậy, đây là những gì Ta nói với các con ... Tin tưởng với sự từ bỏ ... Tuân theo những mong muốn ... 

Và tình yêu không có điều kiện ... Vì trong này các con sẽ thực sự biết Ta, với đức tin của các con tiến 

nhanh đến sự hoàn hảo. 

 

Ta có thể di chuyển các con không, những người con yêu quý ? ... Ta có khát khao trái tim của các con 

không? Nỗi khát khao bên trong sâu thẳm nhất của các con không? Sự khát vọng của các con? ... 

những người yêu dấu, các con là những điều này đối với Ta! Ta yêu các con! Ta yêu các con! . những 

người yêu dấu.. Ta yêu các con! Và là người yêu dấu của các con, Ta ước ao để ôm chặt lấy họ cách 

tuyệt vọng ... Ta cũng yêu họ. Vì vậy, hãy đưa họ đến với Ta, và để đáp lại, tỏ cho họ thấy Ta trong các 

con . để họ có thể thấy.. 

 

Trong việc cởi mở, tiết lộ tình yêu của Ta ... Trong bí mật, tiết lộ tình yêu của Ta ... Khi không có ai, 

hành trình trong tình yêu của Ta ... Uống lấy Ta vào trong! Đã đến lúc! 

 

Nhanh lên! Hãy tìm kiếm những con chiên khát và đổ đầy chén của họ, cho những người đói và người 

nghèo trong tâm linh. Và những người chống đối, cầu nguyện cho họ, và là gương mẫu của Ta ... Họ sẽ 

uống sau đó. Các con yêu dấu, Ta yêu các con như chính các con ... Bây giờ hãy phục Ta, như Ta đã 

yêu các con. Hãy nhớ những lời của Ta: " Các con làm điều gì cho người khác, các con đã làm điều đó 

cho Ta; và những gì các con làm với người khác, cho dù tốt hay xấu, các con đã làm điều đó với Ta ". 

 

Không có sự sống ngoài Ta ... Tất cả vẫn còn trong cùng một Cây Nho, cho đến khi đó, phải được thực 

hiện, và những người tìm kiếm cái chết đang bị thất bại ... Bây giờ phục vụ Ta, như Ta đã yêu các con! 

Đức Chúa phán như vậy! 


