
V7/30 Các Tôi Tớ lười biếng hãy đứng lên! Tiếng kèn kêu gọi của Đức Chúa 

 

Từ Chúa, Đức Chúa Trời và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta – ban cho ngày 19 tháng 6 năm 2008 

Lời Chúa phán với Timôthê, cho Đàn chiên nhỏ của Chúa và cho những ai có tai để nghe 

 

Đức Chúa phán với các đầy tớ của Ngài như vầy... Tại sao các ngươi lấy cắp từ Đức Chúa Trời? Ta đã 

kêu gọi các ngươi, ban lệnh truyền ra cho các ngươi thế nào?  và các ngươi vẫn giữ im lặng? Các ngươi 

nói các ngươi tin và biết tình yêu của Ta, vượt qua sự hiểu biết, bây giờ hãy tuyên bố nó! Hỡi những 

người rất yêu dấu, đã đến lúc các tôi tớ đứng lên! Ta đã không kêu gọi từng người trong số các ngươi, 

và phán! ... ‘Phục vụ Ta’'? Tuy nhiên, các ngươi ngần ngại và ăn cướp Thiên Chúa của các ngươi. 

 

Này, Ta đã nói với các ngươi nhiều lần, thậm chí đặt nó vào trái tim của các ngươi, nhưng các ngươi 

ngần ngại, các ngươi trì hoãn trong khi ngồi trên bàn tay của mình, và tự nhủ, "Ngày mai tôi sẽ phục 

vụ Thiên Chúa, và sau đó tôi sẽ cầm lấy cây kèn "Vì vậy các ngươi không phải là người canh gác, và vì 

lý do này, Ta đã lớn tiếng kêu gọi các ngươi. 

 

Các ngươi không biết rằng một trong các giải đấu với người canh giữ của Ta đã được hiệp hội trở nên 

giống nhau không? Vì vậy, Ta đã nói với các ngươi, "Những người yêu dấu, hãy đến và đi với Ta tới 

bây giờ", nhưng các ngươi đã trả lời .bao xa?!. Ta đã nói.. 'Làm điều này', nhưng các ngươi đã làm 

những gì? 

 

Các ngươi đứng lên như thế nào, cách miễn cưỡng chăng? Niềm vui trong phục vụ của các ngươi ở 

đâu? Âm thanh của Danh Ta được đặt lên với quyền năng, với niềm tin vững chắc và sự tin tưởng 

vững bền ở đâu? 

 

Hỡi những người rất yêu dấu, hãy cho kẻ nghèo khó và giúp đỡ người đau khổ, và cho họ gấp đôi 

trong Danh Ta. Vì như đã được viết ... Bất cứ điều gì các ngươi làm cho những người bé mọn nhất 

trong số này, chắc chắn Ta nói với các ngươi, các ngươi đã làm điều đó cho Ta. 

 

Những người rất yêu dấu, hãy phục vụ Ta như Ta đã yêu mến các ngươi, và vui mừng khi các ngươi 

đi... 

 

Vì Ta ở với các ngươi ... Và Ta sẽ ban cho tất cả các nhu cầu của các ngươi, ngay cả khi Ta đã làm ngay 

từ đầu ... Đức Chúa phán... 


