
ML/20 Được sửa đổi Nhẹ nhàng hoặc Nặng...  

Mỗi Lời từ Miệng của Đức Chúa Trời là một Phước lành 

 

Từ Chúa, Đức Chúa Trời và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta - ban cho ngày 18 tháng 11 năm 2010 - Những 

lời của 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 

 

Ai là đầy tớ khôn ngoan và trung thành?...  

 

Một Người có thể nhận được lời chúc phúc của Cha của họ, dù nh ẹ hay n ặng, mặc dù nó đến bởi Bàn 

Tay của Ngài của sự sửa chữa trên người khác. Một đầy tớ như thế này thật là khôn ngoan, vì họ có 

đôi tai nghe và mắt nhìn thấy ... Vì mọi thứ ban xuống từ Thiên Chúa Cha của ánh sáng đều tốt, một 

món quà từ Đấng duy nhất là Đức Chúa Trời. 

 

Những người yêu dấu, Nếu Ta là Đấng cai trị trong trái tim của các ngươi, Người mà các ngươi làm 

chứng là tình yêu và lòng thương xót, Đấng biết tất cả mọi thứ, tại sao các ngươi lại chống lại sự sửa 

đổi của Ta và chỉ cố gắng nắm lấy cái là nhẹ nhàng? 

 

Nếu Ta phán, và những lời của Ta mang thần trí của Ta, không có sự khác biệt giữa chúng ... Vì mọi 

thứ, đến từ Miệng của Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi, là một phước lành cho TẤT CẢ! ... Một 

bài hát, cho tất cả những người có tai để nghe ... Một tầm nhìn cho tất cả những người có đôi mắt để 

nhìn thấy sự huy hoàng của Ta, được vẽ bằng Lời của Vinh Quang của Ta ... Một vòi nước tràn, trong 

những người có trái tim rộng mở!  

 

Những người yêu dấu, đã đến lúc các ngươi thực sự tin mà không cần nhìn thấy, và chú ý đến sự lãnh 

đạo của Ta, cho dù tinh tế hay giản dị ... Đã đến lúc các ngươi phải tuân theo những dây buộc trong 

trái tim của các ngươi và ngừng cúi đầu với những đòi hỏi của tâm trí các ngươi, Đức Chúa phán. 


