
ML/19 Hãy Suy Tư và biết rằng... Ta là Đấng Ấy 

 

Ngày 15 tháng 11 năm 2010 - Từ Chúa, Đức Chúa Trời và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta - Lời Chúa phán 

với Timôthê trong thời gian giao hảo trực tuyến, cho đàn chiên nhỏ của Chúa và cho tất cả những ai 

có tai để nghe 

 

Đức Chúa là Đấng Cứu Chuộc của các ngươi phán như vầy... Hỡi ngững người yêu dấu, hãy xem xét 

những lời của Ta, hãy suy gẫm sâu sắc ... Không theo cách hiểu riêng các ngươi, hoặc theo sự hiểu biết 

của các ngươi; cũng không nắm giữ chúng để làm cho phù hợp với những gì các ngươi cảm nhận 

được, như thể chúng được đúc dưới bất kz cách nào... Những Lời của Ta không bị chinh phục bởi bất 

cứ người nào, vì chúng chống lại sự phù hợp! 

 

Ngững người yêu dấu, Ta đã hình thành các ngươi! ... Hơi thở Ta ở trong các ngươi. Và Ta đã đổ ra 

phước lành này, vì vậy các ngươi có thể bắt đầu thấy, các ngươi có thể biết được Thánh Ý của Ta, các 

ngươi có thể nghe bằng ngôn ngữ của mình, theo cách các ngươi có thể ... Ngững người yêu dấu, Ta 

phán, vì vậy các ngươi có thể được lôi kéo đến Ta ! Ta tuyên bố nó, vì vậy Kinh Thánh có thể được ứng 

nghiệm trong phiên xử của các ngươi. 

 

Dân của Ta phải được nhận thức, cuộc gọi phải đi ra ... Và vì vậy, và đã được, kể từ thời gian kết thúc 

bắt đầu ... Vâng, kể từ khi Ta mở miệng để nói chuyện lần đầu tiên, kể từ khi Ta thổi hơi vào những 

người được tuyển chọn của Ta lần đầu tiên, thậm chí tràn ngập cả trên mọi xác phàm. 

 

Nhưng Ta hỏi các ngươi, Các ngươi có thật sự biết Ta không ? các ngươi có nhận biết Ta không? ... 

Ngững người yêu dấu, các ngươi có biết Ta không ?! Các ngươi đã xem xét điều đó vượt quá lời nói 

không? Các ngươi có xem tình yêu của Cha các ngươi và sức mạnh của nó không? Các ngươi có biết Ta 

không? ... Các ngươi có ngồi yên, và lắng nghe âm nhạc của trái tim của Ta đối với các ngươi không? ... 

Nước mắt của Ta rơi nhẹ nhàng, làm cho giai điệu mềm mại trên dây chúng ta chia sẻ? Hỡi ngững 

người yêu dấu, các ngươi không thấy Ta là ai ...? Các ngươi không hiểu Thân Xác Ta là gì sao? ... Như 

Con không thể tách rời khỏi Cha, và cũng không ai có thể tách rời khỏi Ta!  

 

Hãy nhìn với đôi mắt to hơn, mở tai và lắng nghe, mở lòng của các ngươi để hiểu ... Các ngươi đã 

được tạo thành cho riêng Ta! Tuy nhiên, Ta nói với các ngươi, nó còn nhiều hơn nữa ... Nhiều hơn 

nữa! Ta là Đấng, mà qua Đấng ấy các ngươi đã được tạo thành. Vâng, hơi thở Ta đã ban cho các ngươi 

sự sống. Tuy nhiên, có nhiều hơn ... nhiều hơn nữa, ngững người con yêu dấu! 

 

Con cái là gì đối với bố mẹ của chúng? Có phải chúng không được hình thành theo hình ảnh của họ, 

xác thịt của thân thể họ không? ... Sinh ra, sau đó hình thành theo những gì họ nhìn thấy và nhận 

được, phù hợp với sự hiểu biết của họ? Nhưng mối ràng buộc họ chia sẻ, chỉ là xác thịt, cũng được 

định nghĩa bởi lý trí? ... Hay hơn thế nữa? ... 

 



Không có gì, trong tất cả sự sáng tạo, có thể tồn tại ngoài Ta! ... Cũng không có gì có thể tồn tại bên 

ngoài Ta! Ta, một mình, là hiện Thân của Chúa Cha biểu hiện trong sáng tạo..Immanu El. Vì vậy, một 

lần nữa Ta hỏi các ngươi, các ngươi có biết Ta không? Các ngươi đã thực sự biết Ta không? ... Nầy, các 

ngươi sẽ phải biết Ta! Tuy nhiên, Ta nói với các ngươi, không một ai trong các ngươi thực sự biết Ta, 

và những người đó trên thế giới vẫn còn rất xa Ta. 

 

Vì không ai trong số các ngươi nhận ra rằng, các ngươi, con cái nhỏ, thực sự là các vị thần ... Các ngươi 

là của Thiên Chúa! ... Các ngươi đã được tạo ra từ Ta! Không ai có thể tồn tại ngoài cây Nho! Không ai 

có thể tồn tại, trừ khi đó là Sự hiện hữu và sự sống ở trong họ! ... Các ngươi không chỉ được làm cho 

Ta, các ngươi đã được tạo ra từ Ta! Không ai có thể trốn thoát Ta! Không ai có thể chạy trốn khỏi Ta! 

Mặc dù họ cố gắng lẩn trốn, mặc dù họ chạy, mặc dù bóng tối ập xuống phía sau họ, Ta vẫn có ở đó. 

 

Đừng bị lừa dối nữa ... Các ngươi là thân thể của Ta và của Thân Thể Ta. Điều đó, theo đó các ngươi 

được hình thành, là cái mà Ta là ... YAHUWAH ... Đấng gây ra để được ... Và Này! Ta cũng là Con người 

... YahuShua. Các ngươi là trái tim của Trái Tim Ta ... Ta có nên cắt bỏ trái tim của Ta và quăng nó đi 

không? Ta đã yêu các ngươi từ đầu! Tình yêu của Ta không bao giờ kết thúc ... Đó là Bản Tính của Ta, 

giống như Ta là! 

 

Và những ai muốn chia tay, phải bị chặt xuống và bị hủy diệt, vì họ đã cho thuê trái tim của Đức Chúa 

Trời, một món tiền thuê mà Ta sẽ chịu đựng mãi mãi ... Vì Ta đã yêu thương họ, và tình yêu của Ta là 

không bao giờ kết thúc. 

 

Vì vậy, đã đến lúc các ngươi thật sự phải biết Ta ... để biết Ta như Ta thật sự là ... biết Ta theo cách Ta 

đã tạo ra các ngươi. Hãy nhắm mắt lại, để các ngươi có thể nhìn thấy Hình Dáng của Ta ... Lắng đọng 

tâm trí của các ngươi, để các ngươi có thể nghe thấy âm thanh của giọng nói của Ta,  và âm nhạc mà 

Ta cho các ngươi nghe ... Hãy yên lặng ... Và nhận biết ... Ta là Đấng Ấy. Những con cái rất yêu dấu, 

ngừng nhìn Ta với đôi mắt của mình, và xem! Ngừng nghe những lời của Ta cách thụ động, và nghe! 

Đừng tìm kiếm Ta với tâm trí của mình, và biết Ta! Nhận lấy Ta! ... Vâng, ngừng nói, hãy tỉnh lặng và ở 

trong Ta. 

 

Hãy nắm lấy Ta với trái tim của mình, hãy ở trong Ta như các ngươi là, và kéo mạnh những sợi dây này 

vào! Hãy rơi sâu vào tình yêu với Ta ... Không, không phải theo xác thịt của các ngươi ... Hãy thả lỏng, 

và rơi vào trong Ta! Hãy buông bỏ tất cả những gì các ngươi giữ, luôn phấn đấu để đạt được ... Ngừng 

nắm bắt với xác thịt của mình! Ta đang tuôn đổ ra cho các ngươi! Hãy gỡ bỏ những ranh giới mà các 

ngươi đã thực hiện, và nhảy mừng  vì vui sướng! 

 

TA ĐÂY! ... Ta đã và đang chờ đợi các con! ... Không phải vì những gì Ta thấy trên bề mặt, cũng không 

phải vì những điều các con làm ... 

 

Ta đã chờ đợi các con! ... Vì Ta đã biết các con và yêu thương các con ngay từ đầu ... Ta thấy các con 

như các con đã luôn luôn là ... Trong Lòng Ta, với Ta, nơi Ta ... Thực hiện tình yêu của Ta trong các 

con, trong Ta! ... Đức Chúa phán, Đấng đã sống lại, lên trời và trở lại một cách nhanh chóng... 


