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Từ Chúa, Thiên Chúa và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta - Ngày 20 tháng 1 năm 2011 - Những Lời của Đức 
Chúa phán với Timôthê, Vì Đàn Chiên Nhỏ của Chúa, Và Cho Tất Cả Những ai Có Tai để Nghe 
 
Đức Chúa như vầy! ... Ta Đến! ... 
 
Từ sâu thẳm của trái đất, từ bên dưới nền móng ... Từ bên ngoài thời gian và không gian, âm thanh 
của giọng nói của Ta vang lên! GIỌNG NÓI CỦA TA SẼ ĐƯỢC NGHE THẤY! TA SẼ LẬP LẠI CÁCH TO 
LỚN!… 
 
Ngay cả trong trái tim của những con người, giọng nói của Ta sẽ nổ ra, vội vã thông qua tĩnh mạch của 
họ, khiến mỗi thành viên của cơ thể của họ nức nở ... Một sự rùng mình tuyệt vời trong tâm trí của 
họ, để thanh tẩy linh hồn của họ! ... 
 
Vì Ta ngồi cao hơn ngọn núi cao nhất! Ta được đặt ở trên những tầng trời cao nhất!… Đặt cách ra xa 
và thánh thiện, đặt cách nhau trong vinh quang lớn lao. Qua nhiều thời đại, Ta đã kêu gọi người yêu 
dấu của Ta, và ngay từ đầu có phải Ta đã chọn dân tuyển chọn của Ta?… Trái tim của trái tim Ta, xác 
thịt của xác thịt Ta… Được đặt trước và được chấp nhận trong Người Yêu Dấu, đến niềm vui và sự hài 
lòng lớn lao của Đức Chúa Cha.  
 
Từ trước khi bắt đầu là vinh quang của Ta đã tuyên bố! Từ cuối thời gian là sự uy nghi của Ta đặt trên 
các vì sao! ... Trước khi trái đất được tạo ra, Ta đã mặc cho vũ trụ như một bộ đồ! 
 
Ai giống như Ta ?! Anpha Tuyên bố ... Ai giữ tất cả sự tồn tại cùng nhau, bởi lời của quyền năng của 
Ngài và bởi sự bao la của sự hiểu biết của Ngài? Omega Tuyên bố ... Trả lời đi, các con nhỏ! Trả lời, 
nếu các con biết!   
 
Nói chuyện với họ Danh Ta! Không giữ lại kiến thức về vinh quang của Ta! HÉT LÊN, CON TRAI VÀ CON 
GÁI CỦA TA! Hãy để trái tim của các con bùng nổ với lời khen ngợi! Hãy để mọi nhịp đập vang lên 
trong ngực các con, để ca ngợi vinh quang của Ta! 
 
Vâng! Ban phước cho Danh của tình yêu tinh khiết, bất tận! Xin ban phước cho Danh của lòng thương 
xót và ân sủng, Danh của sự công bình! Xin ban phước cho Danh của Ngài, Đấng đã gánh tội lỗi của 
các con trên cây! Hôn lên Chúa Con! Nói YaHuWaH, Đấng Thánh! Hôn Ngài trên đôi Chân của Ngài, 
hôn Ngài trên Tay Ngài, đặt tay lên trong cạnh Xườn Ngài… NẾM THỬ và hãy nhìn xem! Hãy đến gần 
và hôn Các vết thương mà Ta đã nhận được ... Vâng, mỗi người các con đã cho Ta nụ hôn, và không 
còn bị tách rời nữa ... Dự phần của sự viên mãn của Ngài và nhận của Ta! 
 
THÁI TIM CỦA CÁC CON THỨC DẬY! KHUẤY ĐỘNG TỪ GIẤC NGỦ CỦA CÁC CON! ... VUA CỦA CÁC CON 
ĐẾN VỚI CÁC CON! Ngài là chính đáng, Ngài là sự Cứu Rỗi của các con! Trang phục của Ngài là sự công 
chính! ... Các con đã nắm lấy nó chưa?!… Nhanh lên, bám giữ lấy Ngài! 
 
Ngài là trái tim tôi, hãy kêu, Cha ơi. Ép tai vào Lòng của Ta, và lắng nghe âm thanh của tình yêu của Ta 
... Mỗi nhịp đập thương xót của Ta. Cảm thấy sự ôm ấp của Cánh Tay Ta, mạnh mẽ và dịu dàng. TA LÀ 
CHA CỦA CÁC CON! Ôm lấy trái tim các con. 
 



Các con của Ta, các con đã nghe chưa? Các con có thật sự đã suy xét chưa?! Sự Thoả Mãn Một Sự Mơ 
ước của các thế hệ đã đến!!! Vì vậy, hát đi!… Hát cho Ta!… Chú Rể đang đến! 


