
ML/3 Đức Chúa giải thích ... Lộ trình đo, mà tất cả được đo! 

 

Từ Chúa, Thiên Chúa và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta - Ngày 23 tháng 8 năm 2010 

Lời Chúa đã phán với Timôthê trong một giao hảo trực tuyến, cho đàn chiên của Chúa, và cho tất cả 

những ai có tai để nghe 

 

Đức Chúa phán như vầy... Những người yêu dấu, các con đã tìm kiếm Ta, trong này các con đã làm 

tốt, nhưng sự viên mãn của tình yêu của Ta các con chưa hiểu. Vì các con chỉ nếm thử, đã uống nhưng 

chỉ một ngụm từ cốc vinh quang của Ta. Thật vậy, trong mắt của mình, các con đã thấy, nhưng chỉ 

thấy cách mờ nhạt, một cái nhìn thoáng qua của sự Uy Nghi từ trên cao ... Vì vậy, bây giờ Ta yêu cầu 

các con, để có một bước nhảy vọt! 

 

Một bước nhảy vọt của sự hiểu biết, một bước nhảy vọt của đức tin, tin cậy vững chắc! - Một bước 

nhảy vọt mà ít người thực sự mong muốn, từ đó hầu hết bỏ chạy. - Một bước nhảy kỳ diệu trong đó 

một vùng đất vững chắc trong tình yêu của Ta, trong đó hòa bình vượt ra ngoài sự hiểu biết và hiểu 

biết về Đấng Thánh được làm trọn vẹn, sự khôn ngoan của một loại như vậy. 

 

Vì những người ngồi ở bàn của Ta, cũng có một người nói thay cho Ta ở giữa họ, sẽ được cố gắng bởi 

một lộ trình lớn hơn những bạn bè của họ ... Một lộ trình trên đó nhiều người vấp ngã, từ đó nhiều 

người khởi hành. Một lộ trình, trong đó các nhà thờ ghét và thế giới tìm cách tiêu diệt. Một lộ trình 

không có khởi đầu và không có kết thúc.  

 

Những người thân yêu, Ta nói với các con sự thật, những người của thế giới này không biết Ta. Vì vậy, 

Ta đã đến gần để mở đôi tai của tất cả những người chờ để nghe giọng nói của Ta và tuân theo nó; Ta 

đã kéo lại gần để mở mắt của tất cả những ai mong muốn nhìn vào khuôn mặt của Ta và tham dự vinh 

quang của Ta; và nầy, Ta đã tuôn ra thần khí của Ta để khôi phục lại trái tim của kẻ ăn năn, để hít thở 

sự sống mới vào tất cả những người ôm lấy Lời của Ta và tìm cách ở lại trong tình yêu của Ta. Tuy 

nhiên, nơi ẩn nấp chờ đợi khao khát cho thời gian. 

 

Vì Ta đến, và đã đến, và nầy, Ta cũng sẽ trở lại và bày tỏ vinh quang của Ta! Ta đã không rời khỏi dân 

của Ta, vì thần khí của Ta ngự trong chính Ta, và Ta chắc chắn sẽ chữa lành họ; một số thất vọng trước 

thời gian, và nhiều người khác sau đó. 

 

Tuy nhiên, có vài người sẽ thất vọng trong một khoảnh khắc, khóc lóc, nước mắt như một dòng sông 

chảy xuống ngực của Ta ... Vì Ta nói cho các con biết sự thật, mỗi người các con sẽ thấm vào áo 

choàng của Ta! Những người yêu dấu, các con sẽ chết trong ngày đó! Mỗi gánh nặng được dỡ bỏ, mọi 

giọt nước mắt đều bị xóa sạch! Không còn đau đớn hay đau khổ nữa, mọi đau đớn đều biến mất, bị 

phá vỡ trong tình yêu của Ta, được chữa lành trong cái ôm mạnh mẽ của Ta! Và trong khoảnh khắc đó 

sự sống của các con sẽ bắt đầu một lần nữa, trong sự sống của Ta! ... Các con trong Ta, Ta ở trong các 

con. 

 



Do đó, hãy hiểu sức mạnh và uy nghi của tình yêu của Thiên Chúa, mà Ta là... Vì dòng đo lường, trong 

đó Ta nói, là một sợi dây không bao giờ có thể cắt được ... 

 

Cùng một dòng mà tất cả được đo lường, dòng mà bên phải được tách ra khỏi sai, dòng trong đó tình 

yêu chảy thuần khiết trong sự công bình bất tận, tẩy sạch mọi mảnh vụn cuối cùng trong trái tim của 

Người yêu quý của Ta!… 

 

Không có cách nào khác, vì Ta là sự thật duy nhất! Và ngoài Ta không có sự sống! 

 

Những người yêu quý, lòng thương xót của Ta vẫn được gắn chặt vào trái tim của tất cả các lựa chọn 

của Ta, cho dù họ tỉnh táo hay ngủ, xa hoặc đóng cửa trong tầm tay. Vì sự sống của Ta là một dòng mà 

không bao giờ có thể bị phá vỡ; Kìa, tình yêu của Ta bền vững mãi mãi! Do đó đến với Ta, và Ta sẽ cho 

các con nghỉ ngơi. Được rút ra cho Ta, rằng Ta có thể nâng các con lên. Vì Ta nói cho các con biết sự 

thật, cơn thạnh nộ của Ta đang đến, nầy, sự giận dữ của Ta đã ở đây; Nỗi ghen tuông dữ dội của Ta 

bùng lên như một trận hỏa hoạn hoành tráng và sắp trở nên đầy đủ!  

 

Tuy nhiên, đừng chần chừ, nhưng hãy hiểu. Vì cơn thịnh nộ của Ta là cần thiết, và nền tảng của sự tức 

giận của Ta dựa vững chắc vào sự ghen tị của Ta, theo đó nỗi buồn bất tận của Ta cũng được tiết lộ. Vì 

cơn thịnh nộ của Ta là sự phát sinh ra của nỗi buồn, và cơn giận của Ta bùng nổ như một người chồng 

ghen tị với cô dâu của mình, sự giận dữ của Ta như một người cha bảo vệ con trẻ của mình, là một 

trong những hùng mạnh trong cuộc chiến phá vỡ các dòng! 

 

Hòa giải khi TẤT CẢ các quốc gia xúc phạm, khi TẤT CẢ những người đã làm hại Người yêu dấu của Ta! 

Trả thù khi TẤT CẢ những người đã giết Ta. Những người nhỏ bé của Ta, khi TẤT CẢ những người 

tham gia vào vụ giết người vô tội! 

 

Kìa, chỉ có một trong các các con, những người đã liếc nhìn sự giận dữ của Ta, vì nó thật sự là gì, chỉ có 

một người đã nếm trải nước mắt của Ta.  

 

Vì những người của Ta không biết Ta, và những người trong giáo hội của loài người từ chối chấp nhận 

Ta như Ta thật sự là, họ cũng không tìm cách để hiểu. Khi Ta cảnh báo họ về cơn thịnh nộ của Ta hoặc 

nói về sự tức giận của Ta, họ luôn luôn quay sang Ta với một tai điếc. Họ không thể chịu đựng để lắng 

nghe, họ cũng không thể phân định được. 

 

Kìa, họ ghét âm thanh của tiếng nói của Ta, và sẽ không chú ý đến sự điều chỉnh của Ta; họ từ chối và 

vu khống tất cả những người Ta gửi đi!… Những người yêu quý, họ không còn nhận ra Ta nữa, và 

không muốn có một phần với Ta như Ta thật sự! 

 

Vì vậy, cơn thịnh nộ của Ta sẽ đến với họ vào một ngày họ không tìm kiếm, và sự tức giận của Ta trong 

một giờ họ không mong đợi! Kìa, trên toàn thế giới, Ta sẽ đổ phán xét của Ta vào ngày đó! 

 



Vì vậy, Ta gọi tất cả những người ở đây, ngay cả tất cả những người nắm lấy Thông Điệp của Ta, để có 

một bước nhảy vọt tuyệt vời, để nắm giữ các dòng! Vì Ta là Chúa, Đấng Tạo Hóa của Trời và Đất!… 

 

Kìa, Ta cũng là Cha của các con, chồng của các con, người bạn thân yêu nhất của các con, lòng thương 

xót của Đức Chúa Trời! Vì vậy, không sợ hãi, nhưng hãy hiểu ... Khi các con tham gia của tình yêu, các 

con tham gia của Ta. Và khi các con hiểu tình yêu, thì các con sẽ biết Ta như Ta thực sự là ... 

 

Bí ẩn của Thiên Chúa được tiết lộ trong vòng tay của Người Yêu Dấu, Đấng Thánh của Do Thái, Đấng 

Cứu Chuộc của các con, sự sống của các con, Sự công bình của các con … YahuShua-YAHUWAH, Khuôn 

mặt của Đức Chúa Trời Vô Hình… Ta Là. 


