
ML/12 Các Ngươi có thật sự biết Ta, là một phần của Cơ Thể của Ta không?  

Sau đó hãy mở lòng của các ngươi... 

 

Từ YahuShua HaMashiach, Ngài được gọi là Chúa Giêsu Kitô, Đức Chúa và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta 

- ban cho ngày 11 tháng 10 năm 2010 - Lời Chúa phán với Ti-mô-thê trong một giao hảo trực tuyến, 

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

 

Đức Chúa phán rằng… Cuộc sống của các con, trong đó Ta đã ban cho các con và cũng đã phục hồi ... 

Ta không phải là Ngài sao, những người yêu dấu? Ta không phải là Đấng ấy sao? Ta không phải là 

Đấng, mà các con đã và đang chờ đợi từ khi các con được hình thành sao? Và nếu Ta là Ngài, và trong 

Ta các con được làm lại một lần nữa, ngay cả trong vinh quang lớn hơn này, làm sao các con vẫn cứng 

rắn và không  trung thành với Thân Thể của Ta? ... Đánh giá giữa các con, so sánh với nhau, KHÔNG 

rửa Chân của Ta? Vì nhiều người trong số các con vẫn ngồi yên ... Một số nhìn thẳng về phía trước, và 

một số di chuyển về con đường này và đường kia, không có hướng, không nhìn thấy con đường phía 

trước ... Các con đã không di chuyển bởi Ta sao? Ta hỏi những người vẫn ngồi yên, có nhải các con đã 

được di chuyển bởi Ta không, hỡi đàn chiên nhỏ? 

 

Ta đã nói với các con, trong vô số lời nói và những bài diễn văn tươi sáng và yêu thương ... Nầy, Ta 

đang nói với các con ngay cả bây giờ, trong tình yêu của Ta, theo trái tim Ta, khao khát các con bước 

vào tình yêu của Ta, vì vậy các con có thể thực sự nhận biết Ta, như Ta là. 

 

Và vì vậy Ta hỏi các con, một lần nữa, các con có thực sự biết Ta không? Các con có  phải là một phần 

của cơ thể của Ta không? Các con có thực sự đi ra từ trong số họ, chú ý đến cuộc gọi của Đấng Tối Cao 

không? Vì những người trên trái đất giống như các con, bầy chiên nhỏ? ... Ai trong số vô số này từ các 

dân tộc, xa và rộng, đã nhận được điều mà Ta đã ban cho các con không? ... 

 

Ta đã đến với các con, trong thần khí và trong sự thật, để nói ... Nầy, Ta đã thực sự nói! Và một số 

người trong số các con được ban cho tai nghe và lệnh để viết ra, trong khi những người  khác đã nghe 

và được ban phước vì chịu lắng nghe, chia sẻ những quà tặng của Ta … Lời Hằng Sống đã trôi qua 

trước mắt các con … Lời Hằng Sống, Kinh thánh, viết và đã được mang ra trước mắt của thế hệ không 

tin này! Ngay cả bây giờ, cuốn sách mà các con gọi là Kinh Thánh làm cho dài dài thêm, ngay cả khi Ta 

nói nó bây giờ, những lời này chắc chắn sẽ được nhớ ... Những lời này sẽ không bao giờ qua đi! 

 

Những người yêu dấu, trước đó thì thế nào, rằng những cái đĩa này vẫn chưa được ăn và chỉ được 

tiêu hóa một phần. Ta nói cho các con biết sự thật, những Lời này của Ta sẽ không có nghĩa là chỉ 

được làm một phần của các con, cho đến khi sự thính giác được đưa ra, tạo ra hành động ... để sinh ra 

nhiều trái cây trong những người yêu dấu. 

 

Và vì vậy, đây là điều Ta nói với các con, đàn chiên nhỏ, những người đó có tai để nghe, thực ra các 

con là những người nghe Lời Ta, và điều này rất tốt. Tuy nhiên, đây là những gì Ta nói với các con, bây 



giờ lắng nghe và tìm hiểu…  

 

Ta đã mời gọi các con và đã chào đón các con vào Cơ Thể của Ta, cách dễ dàng như Ta đã nói tên của 

các con, và vẫn còn một số người trong các con kháng cự lại Ta, và đứng bên ngoài trong cái lạnh, bực 

tức ... Chỉ có chút sưởi ấm bởi nhiệt, thoát ra từ cửa mở này ... mà Cánh cửa sẽ sớm đóng lại.  

 

Làm thế nào một người có thể, đứng bên ngoài Cơ Thể của Ta, cảm thấy sức nóng của sự hiện diện 

của Ta? Làm thế nào một người không tin tưởng vào Ta, với sự bỏ rơi, không ôm lấy Ta đầy đủ? Hay 

làm sao người ta không vội vàng, ngồi bên cạnh Ta tại bàn của Ta, có thể chia sẻ ly của Ta? ... Và nếu 

người ta không uống từ chén của Ta, và không muốn ăn bánh của Ta, thì làm sao họ sẽ trở nên giống 

Ta?…. Với Máu của Ta trong tĩnh mạch của họ, với sự sống của Ta ở vị trí của họ. 

 

Vì vậy, Ta đã gửi rất nhiều cho các con, để kiểm tra quyết tâm của mình, vì vậy các con có thể lao về 

phía trước và ngả vào Lòng Ta, rót mình ra trước Ta, để dâng cho Ta tất cả những gì các con đang có ... 

Hoặc rút lui, và trở về nơi an toàn của mình, mà các con đã thực hiện và nó đang qua đi…  

 

Vì những người trong Cơ Thể của Ta làm những điều tương tự như Ta đã làm ... Vâng, thậm chí những 

điều lớn hơn họ sẽ làm! Và những người, thực sự là một phần của Cơ Thể của Ta, rửa chân của nhau 

... CHÂN CỦA TA!… 

 

Phải, họ cung cấp cho sứ giả của Thiên Chúa, và chăm sóc cho mọi đứa trẻ, mà Ta đã đặt trước mặt 

họ! Đừng suy nghĩ, rằng Ta nói về tôi tớ của Ta, Timothy ... Này, Ta, bản thân Ta, đã cung cấp cho anh 

ta. Ta, bản thân Ta, sẽ là sự cung cấp của anh ấy! ... Đừng quan tâm chính mình với anh ấy. 

 

Vì vậy, bởi vì nhiều người trong số các ngươi đã từ khước Ta, và cướp đoạt các ngươi với những người 

giàu có hơn, mà Ta đã đưa ra trong các ngươi, cho trái tim của các ngươi được hiển thị và thấy  muốn 

trước mặt Thiên Chúa, với miệng của các ngươi nói nhiều lời kiêu căng ... Từ các ngươi, Ta sẽ yêu cầu 

tất cả mọi thứ! ... Vâng, tất cả những gì các ngươi có, và giữ cho các ngươi vẫn không muốn.  

 

Kìa, các ngươi thậm chí sẽ không thể cho nó đi, trước thời gian, nhưng Ta sẽ loại bỏ nó ... Nó chắc 

chắn sẽ vượt qua từ các ngươi, nó sẽ được ban cho đến khi KHÔNG còn giữa chúng  ta! Vì Ta yêu cầu 

cả trái tim của các ngươi! Ta mong muốn toàn bản thể của các con, vì Ta yêu các con! Các con là Cô 

Dâu của Ta, và Ta sẽ không chia sẻ các con với người khác, cũng không phải bất cứ điều gì của thế giới 

này sẽ nắm bắt được cái nhìn của các con! 

 

Không phải Ta đã đổ ra sao? ... Ta đã giữ lại cái gì, tất cả những gì Ta đề nghị, rằng các con không nên 

nhận nó? Vì Đức Chúa Trời là Cha của chính các con! ... Với Vị Mục Tử của đàn chiên gần với mọi cuộc 

gọi, lắng tai nghe, nói và chúc phúc... ban cho ân điển trên ân sủng, với vô số tình yêu, trong lòng tốt 

bất tận ... Ngay cả khi Ta đã là một Người Cha cho các con, với một bàn tay vững chắc và yêu thương, 

với cánh tay mạnh mẽ để giữ các con ... Nâng cao các con trong một Lời. 

 



Kìa, các tôi tớ của Ta vượt qua trước các con, đau khổ và kêu gọi, sống trong sự tin tưởng mà các con 

mong muốn, loại vẫn còn thiếu hoàn toàn giữa các con ... Vì của họ là một niềm tin sống động, thở 

trong Ta! ... Và do sự ngu si đần độn của trái tim của mình, nhiều người trong số các các con vẫn 

không động đậy, giữ chặt sự an toàn của mình như thể các con đang ở trong một loại nguy hiểm vô 

hình nào đó, được tổ chức nhanh chóng bởi nỗi sợ mất mát chỉ tồn tại trong đầu mình …  

 

Niềm tin của các ngươi ở đâu?!… Các ngươi làm chứng đức tin này ở đâu, với nhiều từ… Nói thường 

xuyên về sự thật Ta là ai… Hát những bài hát, cầu nguyện, tôn vinh Danh Ta trong lời nói và với những 

thiết bị hiện đại, như thể lòng các ngươi có đầy?!… 

 

Ta đã nhìn, và Ta đã không nhìn thấy nó! ... Những người yêu dấu, với nước mắt, Ta khóc và nói, Ta đã 

nhìn và chưa nhìn thấy nó! Trong những bài hát của các ngươi, Ta thích thú, với những lời cầu nguyện 

của các ngươi, Ta lắng nghe, vui mừng trong sự thờ phượng của các ngươi... Đừng dừng lại ... 

 

Tuy nhiên, khi Ta nhìn vào các ngươi, Ta thấy không có niềm tin sống động ... Vì cánh cổng của các 

ngươi vẫn đóng và bị khóa phía sau các ngươi, với sự an toàn đầu nguồn của các ngươi, đổ những cơn 

mưa này sang một bên… Vì ngôi đền này, hầu như không có đủ chỗ để nhận Ta , do tất cả các cách lừa 

dối và sợ hãi, suy nghĩ và phán đoán, và sự không khoan làm cho trái tim các ngươi cứng rắn, lấp đầy 

căn nhà của các ngươi mà Ta đã quét sạch ... 

 

Những người yêu dấu, hãy hướng lòng về phía trước! Mở cổng ra! Và xem nếu điều đó, mà Ta đã đổ 

ra, không chảy vào và tràn nhà của các con, vì các con không có đủ chỗ để nhận nó! Bỏ đi những chiếc 

túi có trọng lượng gian lận này! Và đến và bay với Ta, dưới sự tự do của đôi cánh chữa lành của Ta, 

Đức Chúa phán ... 

 

Vì đó là thời gian để phục vụ, và buông bỏ ... Để vác cây thập giá của mình và theo Ta ... Vì nếu các con 

không thể đến với Ta ngay bây giờ, khi Ta gọi các con, và nếu các con còn ngần ngại với âm thanh của 

giọng nói của Ta, khi Ta nói tên của các con, làm thế nào sau đó các con sẽ đến với Ta, khi Ta gọi các 

con về nhà, người yêu dấu? 


