
ML/10 Hãy Loại Bỏ những cái Vảy khỏi đôi mắt của các ngươi… 

Vì vậy, các ngươi có thể thấy Ta, như Ta thực sự là 

 

Từ Chúa, Thiên Chúa và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta - ban cho ngày 5 tháng 10 năm 2010  
Lời của Chúa phán với Timothy trong một buổi giao hảo trực tuyến - Cho một người chị em trong Chúa 

Kitô, cho đàn chiên của Chúa, và cho tất cả những ai có tai để nghe 

 

Con gái của Ta, khi con đối mặt với sự thật như nó, liên quan đến khuôn mặt thật mà con nhìn thấy 

trong gương, không còn nói dối với chính mình nữa, thế thì con sẽ có thể thấy Ta như Ta thực sự ... 

ĐỨc Chúa phán. 

 

Con gái yêu dấu, con chưa hiểu bài phát biểu của Ta ... Vì kẻ thù trong gương, mà con nên bỏ trốn, 

trước tiên phải được nhận diện và chấp nhận cho loại anh ta thực sự là gì ... Nhìn thấu qua dưới bề 

mặt của tấm ván mỏng, mà con đã sơn lên để che giấu bản chất thật của lòng dạ ... 

 

Đối với những ai nắm lấy điều mà họ giữ kín, thậm chí từ bản thân họ, trong đó họ có thể mang nó về 

phía trước, sẽ được giải thoát… 

 

Tuy nhiên, những người vẫn còn mặc quần áo trước mặt Ta, che đậy sự giả vờ với giả vờ, đã giả mạo 

những giây xích của sự không khoan dung, bởi đó họ vẫn bị xích lại… 

 

Hãy đến với Ta, và trần truồng trước mặt Ta!… Bởi không có phương tiện nào khác Ta có thể mặc cho 

con trong những chiếc áo choàng mới mà Ta đã may cho con. 

 

Có phải Ta đã không hình thành con sao, con gái yêu quý? ... Bộ Ta không phải là người tạo ra con, đã 

hình thành con ở nơi bí mật đó, vô tội và không thể chê trách ... và trần truồng đó sao? Vậy có phải 

quá nhiều điều để kêu gọi người yêu dấu của Ta, để trở về với Ta theo cùng cách mà con đã được tạo 

ra không?… Những đứa trẻ nhỏ, trở về với Ta như một đứa trẻ! Chạy nhanh đến Ta như một đứa trẻ 

vô tội! 

 

Ném bỏ tất cả những chiếc áo choàng trong tội lỗi này ra ... Hãy xem xét chúng để biết chúng là gì! 

Con gái yêu quý, con đã làm ra chúng và mặc chúng vào! 

 

Ta đã lột trần và rửa sạch con. Tại sao lại lừa dối chính mình nữa, bám lấy điều đã qua đi? ... Mọi nỗ 

lực của con, bằng cách đó con cố gắng biện minh cho chính mình, là vô ích; tất cả các nỗ lực của con 

để xuất hiện có vẻ sạch sẽ, chỉ phục vụ để trang trải cho con trong sự xấu hổ. Đừng ghĩ rằng Ta chỉ nói 

chuyện với con gái Ta ... Ta đang nói chuyện với từng con cừu của Ta! 

 

Không còn gây ô nhiễm Tình yêu của Ta! ... ĐÓN NHẬN NÓ! Ngừng nói dối với chính mình! Ngừng tìm 

kiếm lời khen ngợi của con người! Ngừng tìm kiếm sự chấp thuận của con người! Ngừng kết hợp với 



Hình ảnh của Ta! ... Xem Ta như Ta là! 

 

Trong thâm tâm con tự hỏi … ‚ Ta sẽ làm điều này thế nào? Có phải Ta vẫn không thấy, và tai Ta đờ 

đẫn không nghe, và trái tim Ta không đúng? Đức Chúa phán, 'Ngươi đã không đọc, đó là Ta, Đấng đã 

làm điều đó sao?! ... Ngay từ đầu, Ta là Đấng Ấy!  

 

Xin cầu nguyện, những người yêu quí của Ta, cầu nguyện ... Vì Ta sẽ nói lại, nhưng bây giờ Tiếng nói 

của Ta sẽ yên lặng, vì con không thể nào chịu được... 


