
ML/52 Đức Chúa phán... Những ai bước đi trong đường lối của Ta,  

bước đi trong Ánh Sáng... Ai, từ chối cách của Ta, đã ở trong bóng tối 

 

Từ Chúa, Thiên Chúa và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta - ban cho ngày 9 tháng 2 năm 2011 - Lời của Chúa 

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

những ai có tai để nghe 

 

[Một người anh trong Đấng Kitô] 

Tất cả các bạn có cầu nguyện cho một người chị em trong Đấng Kitô không? ... Cô ấy đang trải qua 

thời kỳ khó khăn, và được thuyết phục rằng Thiên Chúa đang cố gắng giết cô ấy, hoặc một điều gì đó 

dọc theo những đường vẽ đó. 

 

Vì vậy, Chúa phán ... Ta biết tất cả cừu của Ta! Và mặc dù họ đi lang thang và phản bội trái tim của 

chính họ, Ta KHÔNG trừng phạt họ ... Họ trừng phạt chính họ ... Vì một người từ chối Tay Ta, đã mang 

đến cho họ một sự trống rỗng tuyệt vời mà không cần chữa lành ...  

 

Và bởi sự lựa chọn của riêng họ, họ đã bị ô nhiễm và đã lật đền thờ, Ta đã ban cho họ xuống ... Từ 

chối Đấng Chữa lành, theo cách riêng của họ ... Tự lừa dối bản thân họ. 

 

Vì vậy, Ta nói khốn thay, cho tất cả những ai đổ lỗi dưới chân Đức Chúa! Ta không đuổi theo chiên của 

Ta, như thể họ là con mồi. Tuy nhiên, Ta kêu gọi sau họ, thậm chí rời khỏi chín mươi chín con để đi 

tìm con đã đi lạc ... Và những con chiên biết giọng nói của Ta chạy đến, ngay cả khi những con cừu 

non nhảy vào trong cánh đồng rộng mở trong đỉnh cao của mùa hè!  

 

Vì vậy, đừng để ai ô nhiễm Tình yêu của Ta hoặc che đậy đường lối của Ta với bóng tối, cũng không để 

cho những nhận xét về lối vào bên trong… Quay về với Thiên Chúa! ... Tìm kiếm đường lối của Ta, rằng 

các ngươi có thể bước đi trong chúng, vì làm như vậy các ngươi sẽ đến để nhận biết Ta, như Ta thực 

sự là. 

 

Không còn bước đi qua những nơi khô ráo, cứu giúp khi một người xin các ngươi nước để uống. Sau 

đó, các ngươi sẽ chạy tới họ, cũng kêu gọi họ, rằng họ có thể gặp các ngươi trên con đường của mình. 

Mang theo với các ngươi một chậu chứa đầy nước để rửa chân của họ, phù hợp với sự sẵn sàng của 

họ, và một bình đựng nước lớn mà các ngươi sẽ đổ vào chúng ... Nhưng không mang theo khăn! (Đàn 

chiên nhỏ của Ta, cười với Ta) ... Vâng, đổ toàn bộ cái bình của tình yêu của Ta lên đầu họ, và rời khỏi 

đó để họ ở đó ướt đẫm. Không chỉ làm mát lưỡi của họ! Đổ nó ra, đổ nó lên họ! ... Vì đây là tình yêu 

của Ta.  

 

Bây giờ hình dung Ta với tất cả chiên của Ta, trong vương quốc của niềm vui của Ta, và vui mừng! ... 

Cười! Đức Chúa phán ... Vì tất cả những điều tối tăm này đối với Ta là gì? Các con cái của Ta, cái chết 

này đối với Ta là gì? ... Tất cả nỗi đau này đối với Ta là gì? Tất cả tội lỗi này là gì? ... Không phải Ta 

Chiến thắng sao?! ... CHIẾN THẮNG CỦA TA KHÔNG PHẢI LÀ MỘT PHẦN! ... Ta là Chiến thắng Tuyệt 



đối, cho mọi thời đại! ... 

 

Bởi Máu của Ta tất cả tội lỗi được làm sạch! Trong tình yêu của Ta, tất cả các tổn thương đều được 

chữa lành và mọi giọt nước mắt đều lau sạch! Bởi cái chết của Ta, cái chết được đặt đến chết, và bởi 

Sự sống của Ta các ngươi đã được cứu! Trong vinh quang của Ta, cái ác bị tiêu thụ và tất cả bóng tối 

bỏ chạy! Ta là Đấng Chữa Lành! 

 

Tội lỗi đã chết!… Sức mạnh của nó bị bẻ gẫy! Và tất cả những gì còn lại trên thế giới, mang lại hoa trái 

trong sự bất chính, sẽ được xóa sạch vào ngày cuối cùng! 

 

Do đó, hãy ngừng chú ý đến những ảo tưởng của thế giới này, với tất cả những lời nói dối của nó! Vì 

nó đã hoàn thành! ... TA ĐÃ SỐNG LẠI! Giờ đây hãy đi, những người yêu dấu, và tìm kiếm khuôn mặt 

của Ta; đọc ngấu nghiến từng Lời của Ta và uống cạn từ cốc của Ta ... Và sinh nhiều trái cây trong sự 

công bình, Đức Chúa là Đấng trung tín phán ... 

 

Tình Yêu của Ngài được bày tỏ trong sự vâng lời của chính Mình, trong tất cả những gì Ngài thấy về 

chính Ngài ... Cho đến khi ngày ấy đến, nơi các ngươi sẽ được trọn vẹn trong Ta, với sự sống hoàn hảo 

đầy đủ trong các ngươi ... đến vinh quang của Thiên Chúa Cha! Amen… Và Amen. 


