
V7/85 Con cái của Ta bị bắt bớ... Lời than thở của Đức Chúa Trời 

 

Từ YahuShua HaMashiach, 7/12/10. Đấng được gọi là Chúa Giêsu Kitô, và là Đấng Cứu Rỗi của chúng 

ta - Lời Chúa Phán với Timôthê, Đối với những ai có tai để nghe 

 

Đấng Thánh, Đấng Cứu Chuộc của các ngươi phán... Những người con yêu dấu, Kho báu của Ta, 

Những người thân yêu nhất của Ta, Ta đây! Lắng Nghe Ta!… 

 

Ta đã tuôn đổ ra như sáp trước ngọn lửa, nước mắt Ta giống như ngọn nến đang chảy, nhưng các 

ngươi không đến cùng Ta. Những người thân yêu, tình yêu của Ta đã được đổ ra, Thần trí Ta rơi xuống 

như mưa trên các quốc gia ... Nước mắt! Đám tang lớn ... Ta đã đổ chính Mình để chữa lành các quốc 

gia, Máu và Nước Mắt Máu, sự đau đớn của niềm đam mê của Ta, tình yêu của Ta đã mở ra ... Ta yêu 

các ngươi! 

 

Nhưng ai sẽ được chữa lành trong tình yêu của Ta? Mùa thu hoạch giữa các quốc gia là như thế nào, 

theo những cơn mưa cuối cùng này ...? Nó rậm rạp, lúa mỳ tàn lụi dần trong ánh nắng mặt trời buổi 

trưa, trồng trên đất cứng và nứt, tiết lộ những gốc rễ của nó. Mưa đã ngừng lại và bị giữ lại khỏi mặt 

đất ... Bàn Tay của Đấng Thánh đã bị loại ra. 

 

Con cái Ta bị giam giữ nhanh chóng bởi niềm kiêu hãnh và kiêu ngạo của những con người có trái tim 

xa cách Ta, còng vào một thế giới thù hận cay đắng chống lại Thiên Chúa và Đấng Mết-si-a của Ngài, 

từ chối Thông Điệp Tình Yêu của Ta, ngăn cản không cho nghe tiếng Ta ... Ta yêu các con! ... Ta Khóc 

và khóc nhiều nước mắt. 

 

Ta đã giải thoát các con! Kìa, Ta đã ban ra cách tự do! Ta kêu gọi các con trong từng trang bằng những 

cây bút của các tiên tri của Ta, nhưng các ngươi sẽ chẳng nghe. Ngay cả các ngươi, các hội thánh của 

loài người, những hội thánh kiêu ngạo, những hướng dẫn mù quáng, các ngươi sẽ chẳng nghe Ta, và 

các ngươi cũng không thể nghe. Những đứa trẻ cay đắng, trong mối quan hệ của các ngươi đối với Ta, 

Ta yêu các ngươi ... Tuy nhiên, các ngươi từ chối Ta, vẫn còn, ủng hộ cách của riêng của các ngươi. 

 

Các dân tộc của thế giới này, và tất cả các mục sư và giáo viên… Và các nhà lãnh đạo trong số những 

con người, các ngươi bị bỏ rơi! ... Cho lửa! Những đám cháy thanh luyện của chính Ta, Kỷ luật khắc 

nghiệt của Thiên Chúa Cha... Ngày sàng lọc và nước mắt cay đắng. 

 

Ta yêu các ngươi! Tuy nhiên, các ngươi không biết đến Ta, cũng không thấy Ta ở trong các ngươi ... 

Trái tim chúng ta, rách nát. Vì Ta thấy trong tim của các ngươi, những người yêu dấu; Ta thấy và biết. 

Kìa, Ta đã tìm kiếm, và chưa tìm thấy một thứ nhỏ nhặt về cái gì của Ta ... Vì vậy! Hãy kêu cầu Đấng 

Cứu Chúa của các ngươi! kêu cầu Đấng tạo hoá của các ngươi, trong Danh của Ta! Đã Chết cho chính 

các ngươi! Hãy xa lánh thế gian này và chạy đến cùng Ta, qua lửa, Ta sẽ ở cùng các ngươi trong cơn 

nóng bỏng của nó ... Cho đến khi nào mọi việc được hoàn tất, và các ngươi được thanh tẩy. 

 



Hãy hạ mình xuống, ném mình xuống! Vì Ta là Cha của chính các ngươi! Ta yêu các ngươi ... Tuy nhiên, 

các ngươi đã rời bỏ Ta, phung phí quyền thừa kế của mình trong một thế giới tội lỗi, một thế giới 

thậm chí ghét các ngươi, một thế giới mà các ngươi yêu thương nhiều hơn Ta, thậm chí chính các 

ngươi. 

 

Vì vậy, Ta đã viết cho các ngươi từng trang bằng bút bởi các tiên tri của Ta, hét lên với các ngươi bằng 

mọi cách nói và các dụng cụ, kêu gọi các ngươi trong suốt các thời đại, nói với thế hệ này nhiều nước 

mắt và buồn phiền, Cơn thịnh nộ của Ta phải đến và bây giờ đã ở đây và sẽ nhanh chóng vượt qua thế 

giới này ... Và các ngươi vẫn còn đẩy Tay ra. Các ngươi có hiểu không?!… 

 

Ta đã nhìn thấy nó! Không có gì thoát khỏi mắt Ta! Những nhà thờ của loài người, Ta đã nhìn thấy 

nó... Những người Pharisiêu của thời hiện đại, các ngươi chiến đấu chống lại Ta... Các ngươi chiến đấu 

chống lại Đức Chúa Trời của tổ phụ mình, Một Thiên Chúa duy nhất! 

 

Và bất cứ điều gì các ngươi làm cho một trong những người mà Ta đã gửi đến các ngươi, dù bằng lời 

nói hay bằng hành động, các ngươi đã làm điều đó cho chính Ta ... Tuy nhiên, Ta vẫn yêu các ngươi ... 

Trái tim Ta bị rách nát, một khoản tiền thuê đã làm tăng lên! Tại sao các ngươi tách mình khỏi Ta ?! 

Nếu không có Ta, các ngươi không thể làm gì cả! ... Ngoài Ta ra chỉ có bóng tối, bóng tối và cái chết. 

 

Thời gian đã trôi qua, những người yêu dấu ... những cô dâu của Ta đã được lựa chọn và cuộc bầu cử 

đầu tiên đã được thực hiện; các bó cỏ lùng đã được chuẩn bị, và được đặt ở chỗ của chúng. Vì vậy, Ta 

nói với các ngươi, khi các ngươi tìm kiếm Ta trong ngày, đừng nhìn vào chính mình, cũng như trong 

các nhà thờ nhân tạo nữa. Kìa, chúng sẽ bị xé ra, vì chúng Ta đã không cư ngụ trong đó ... Ta ở trong 

lòng loài người! 

 

Và khi bóng tối đã rơi xuống và nước mắt của các ngươi đầy lên, một cơn mưa cay đắng xuất hiện từ 

một trái tim bị phá vỡ nặng nề, từ một tinh thần bị nghiền nát bởi trọng lượng của sự thực hành, chạy 

nhanh và tìm kiếm các đèn hiệu của Ta, các nhân chứng của Ta. Vì họ sẽ hướng dẫn các ngươi qua lửa, 

và Ta sẽ ở lại với các ngươi, đi cùng các ngươi trong hành trình của các ngươi ...  

 

Một hành trình phục vụ và rất nhiều khó khăn, nhiều nước mắt và đau khổ, đau khổ ở mọi phía ... Một 

hành trình của tình yêu và hy vọng ở giữa của sự hoạn nạn lớn, đến cuối cùng sẽ đem nhiều người vào 

trong tình yêu của Ta, và mọi đầy tớ rửa chân người lân cận cho đến khi sự chết đến và ban cho các 

ngươi tự do ... Hãy nắm bắt lấy tình yêu của Ta, được chữa lành ngay lập tức, được tái hiện trong vinh 

quang, trong hình ảnh của Ta ... Cùng hưởng sự sống trong Ta đầy đủ. 

 

Đối với nhiều người như Ta yêu, Ta khiển trách và trừng phạt, Đem ra nhiều tạ ơn, Được dâng lên sự 

khen ngợi của vinh quang của Ta... Như đã được ghi chép, thì nó sẽ được hoàn tất. Vì vậy, tin tưởng 

vào con đường của Ta, vì một mình Ta là Vua... Ngoài Ta, chẳng có gì cả... 


