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Từ Chúa, Đức Chúa Trời và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta - ban cho ngày 15 tháng Giêng, 2011 

Lời của Chúa đã phán với Timôthê và Jayse, cho một Chị Em trong Đấng Kitô, và cho tất cả những ai có 

Tai để nghe 

 

Đấng đã hình thành ra ngươi phán rằng, Tình Yêu của một đã đổ ra cho ngươi cho đến chết ... Con gái, 

hãy lắng nghe những Lời của Ta và chăm chú, khắc ghi từng Lời trong lòng con ... 

 

Con Yêu dấu, Ta đã cứu chuộc, và Ta đã chọn… Trong sự khôn ngoan của Ta, Ta đã ban cho các con 

một gia đình… Kìa, ngay cả một người chồng, một người chồng xứng hợp với bàn tay của con, trái tim 

của các con giống như của Ta. Theo lời khuyên dạy tốt lành của Thánh Ý của Ta, Ta đã đặt cho các con 

một nền tảng vững chắc, trong đó các con đã chưa hoàn toàn nhận ra, nhưng chắc chắn sẽ nhận ra. Vì 

tất cả những suy nghĩ và lời cầu nguyện của Người yêu dấu vào Tai của Ta, ngay cả đến tận cùng sâu 

thẳm. Vì Ta biết trái tim các con nói như thế nào, thậm chí tất cả những gì các con mong muốn. Vì vậy, 

đây là những gì Ta phán với các con ... 

 

Thật vậy, cái mà Ta đã chuẩn bị cho các con, đang chờ các con trong thời đại sẽ tới… Như là một 

người đã được tìm thấy và được để riêng ra, đã được sức dầu trước để đi vào Vương quốc của Ta và 

sự nghỉ ngơi của Ta … 

 

Vương quốc của niềm vui của Ta ... Vô số các phước lành được ban cho và được nhận ... Thậm chí hết 

phước lành này đến phước lành khác , hết ân sủng này đến ân sủng khác, với nhiều giọt nước mắt… 

Nước mắt của niềm vui và hạnh phúc lớn lao!… 

 

Điều mà chưa có con mắt nào đã nhìn thấy, tai cũng chưa được nghe, cũng chưa được nhập vào trái 

tim của con người... Một tầm nhìn của vinh quang như vậy, chói sáng mỗi con mắt... Một âm thanh 

của vẻ đẹp như vậy, nhẹ nhàng lọt vào mỗi lỗ tai ... Một sự mặc khải của tình yêu như thế, chữa lành 

mỗi trái tim . 

 

Đây là điều Ta yêu cầu các con, con cái yêu dấu của Ta ... Các con sẽ là Cô Dâu của Ta, vâng, các con đã 

đính hôn rồi, do đó không hiến mình cho bất cứ người đàn ông nào. Vì Ta đã làm cho các con không 

còn vết bẩn nào trong Mắt của Đấng Tạo Hóa, đẹp đẽ và thánh thiện ... Sự Thanh Khiết, đó là những gì 

Ta đòi hỏi ở các con, cho đến khi Ta đến vì các con. 

 

Ta đã nhìn thấy trong lòng của các con, và kìa, có một cái Ta đã chọn cho các con ... Và nó sẽ được 

thực hiện. Vì vậy, hãy tận hưởng nhiều niềm vui trong lời hứa của Ta, vì chúng là sự thật! Và hãy tin 

khi Ta nói, Ta yêu các con ... Đừng bao giờ nghi ngờ điều này ... Vì tình yêu của Ta được thể hiện trong 

các vì sao trên trời, mà Ta đã tạo ra cho các con. 

 



Kìa, tình yêu của Ta được viết bằng mọi tia sọc, Ta đã chịu đựng vì các con... Đã đổ ra từng giọt Máu, 

Ta đã đổ vì các con ... Và đã tiết lộ, khi các con đ ã đâm thủng  tay và chân Ta. Ta đã kết hôn với các 

con!… Mối quan hệ của chúng Ta đã được niêm phong trong máu mà Chúng Ta chia sẻ. 

 

Giờ đây hãy đến, hãy là kho báu của Ta, thánh thiện với Đức Chúa ... Trung thành. Quy phục những 

người cao niên của các con và nhanh chóng tha thứ. Và đối với em gái của các con, nâng cô ấy lên, vì 

trái tim cô ấy mềm mại. Và hãy nhớ, bất kì điều gì các con làm, thậm chí với người bé mọn nhất trong 

số này, những người yêu của Ta, chắc chắn Ta sẽ nói với các con, các con đã làm điều đó cho Ta ... Vì 

Ta sống trong họ. 

 

Xây dựng lẫn nhau trong tình yêu, yêu nhau như Ta đã yêu các con, vì tình yêu là quan trọng nhất. Có 

phải nó đã không được viết, "Tình yêu bao gồm vô số tội lỗi sao"? ... Vì vậy, yêu nhau là điều Ta 

truyền lịnh cho các con. 

 

Các con yêu dấu, khi các con đang có nhu cầu, hãy đến với Ta và đừng ngần ngại, vì Ta ở đó với các 

con. Và khi các con đến để phủ phục dưới chân Ta, hãy đứng yên và xem xét tình yêu của Ta … Uống 

Ta vào. 

 

Các con yêu dấu, nhìn kìa! ... Ta ở bên cạnh các con, đã chưa bao giờ lìa khỏi! Con cái của Ta là nhịp 

đập của Trái Tim Ta! ...  

 

Và khi một người đến trước Mặt Ta, không phải Tay Ta chạm xuống, và chạm nhẹ vào vai họ khi họ 

cầu nguyện sao? Ta sẽ không thu hút họ gần, vì vậy Ta có thể an ủi họ trong tình yêu của Ta, ân sủng 

ân cần mà không ngừng tăng sức cho họ trong thời gian cần thiết của họ sao? ... 

 

Các con yêu dấu, hãy nhìn vào Bàn Tay và Chân của Ta, và cảm nghiệm Tình Yêu của Ta … Vì những vết 

sẹo của Cuộc Khổ Nạn của Ta vẫn còn, vậy các con cũng vẫn luôn luôn đoàn kết với Ta, … Ta đã kết 

hôn với các con!… Một giao ước thánh vĩnh cửu, đã được viết trong Máu của Chiên Con. Vì vậy, hãy 

kêu cầu Ta, và Ta chắc chắn sẽ tiết lộ Bản Thân Mình cho các con. 

 

Hãy nếm thử và hãy nhìn xem, những người yêu dấu … Uống!… Cho đến khi không còn bị tấm màng 

che kín nữa… Cho đến khi khoảng trống trong trái tim của các con không còn trống nữa… Cho đến khi 

các con đến để nhìn bằng đôi Mắt của Ta, yêu người hàng xóm của các con như chính mình…  

 

Được tái sinh và làm lại trong Đấng Yêu Thương… Yêu mến Chúa, Thiên Chúa của các con với cả trái 

tim, với cả tâm hồn, và với tất cả sức lực của các con … Ly của các con cạn kiệt… Cho đến khi Sự Cứu 

Rỗi đến. 


