
ML/53 Ta Là Thiên Chúa … Đấng ban cho ... và cũng là Đấng lấy đi 
 
Từ Chúa, Đức Chúa Trời và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta - Ngày 14 tháng 2 năm 2011 - Những lời của 
Đức Chúa phán với Timôthê, Trong thời gian giao hảo trực tuyến - Dành cho đàn chiên nhỏ của Chúa 
và cho tất cả những ai có tai để nghe 
 
Đức YaHuWaH phán như vậy... Như Ta đã ăn năn về Saulơ, nơi mà Ta đã đặt ông làm vua cho cả dân 
Do Thái, vậy bây giờ Ta cũng hối hận về tất cả những gì Ta đã giao cho tôi tớ của Ta là Giô-na-than, là 
nơi Ta đã làm cho ông ấy là một tiên tri cho các dân tộc , một phát ngôn cho sự khiển trách không. 
 
Cái được ban ra sẽ bị lấy lại, cho đến khi nó bị hạ xuống đất. Vì ông từ chối không vâng theo tiếng của 
Chúa là Đức Chúa Trời của ông, và nói một cách sai trái trong Danh của Ngài ... thậm chí ăn cắp từ sự 
vinh hiển của Ta, nơi ông cũng đã làm ô uế nó! Vì ông đã làm cho mình xấu hổ, và đền trả, nếu ông ấy 
không lìa khỏi con đường của mình, và ăn năn ... Trở lại với những công việc đầu tiên, và hết lòng ăn 
năn chân thành và trong lẽ thật. 
 
Vì Ta là Đức Chúa Trời hằng sống ... Đấng ban cho và lấy đi. Ta không có quyền để làm bất cứ điều gì 
Ta muốn, với tất cả những gì là của Ta sao? ... Và những gì Ta yêu cầu các ngươi không phải là của Ta 
sao? ... Tất cả là của Ta! Đức Chúa phán. Đừng để một người trong các ngươi bước đi vì lỗi của Balaam 
... 
 
Vì Ta đã nói với các ngươi sự thật, ngay cả ngày nay, nếu Timôthê tôi tớ của Ta quay lưng lại với Ta, để 
đi theo một cách khác, đi ra để tìm kiếm vinh quang cho chính mình, không tuân theo tiếng của Ta ... 
Không nhận ra Đấng đang đứng trước anh ta ... Timôthê cũng sẽ bị Ta hạ xuống, và từ anh ta, Ta cũng 
sẽ lấy lại tất cả những gì Ta đã ban cho anh ta ... Ta là Chúa! ... Đức Chúa duy nhất của các đạo binh! 
 
Đức Chúa phán thế này... Chớ nên bối rối bởi điều này, những người yêu dấu ... Thánh Ý của Ta chắc 
chắn sẽ được hoàn thành ... Ta đã không nói rằng Ta ban cho và Ta cũng lấy đi, theo lòng dạ của con 
người sao? Vậy thì Ta cũng chẳng phải trả lại những gì Ta đã lấy, theo lòng dạ con người sao? 
 
Tất cả những lời của Ta là sự thật và sẽ không trở lại vô ích ... Chúng sẽ hoàn thành Mục đích của Ta. 
Và mặc dù chúng dường như tối tăm trong đôi mắt của các ngươi, và mặc dù chúng dường như đã 
qua đời, do sự không vâng lệnh của con người, hãy chờ đợi, ... Đợi nó ... Đợi Chúa, và các ngươi sẽ 
thấy Vinh Quang của Ta! ... Vì những lời của Ta không bao giờ qua đi! Và Thánh Ý của Ta không thể bị 
lật đổ, vì tất cả đã được biết đến với Ta ngay từ đầu. 
 
Vì vậy, Ta ban cho một người và lấy từ người khác ... Và lấy từ người kia cũng được trao cho người 
khác ... Ta là Chúa. Vì vậy, không cần phải sợ hãi hoặc nghi ngờ ... Chỉ chia sẻ trong nước mắt của Ta và 
biết, Ta là Đức Chúa.  
 
Hãy chờ xem, những người yêu dấu... Hãy quan sát, làm thế nào mà tất cả những gì dường như lưu lại 
trong đôi mắt của các ngươi đều được hoàn thành, được thực hiện theo những cách các ngươi chưa 
từng quan tâm, tất cả để vinh danh Danh của Ta. 
 
Tin tưởng vào Ta, vì vậy ... Vì tất cả những gì Ta làm là đúng và tốt, tất cả những gì Ta làm chỉ là một 
đầu ... Và chắc chắn sẽ có lợi, theo mục đích của Ta. Vì vậy, chờ đợi, và cầu nguyện ... Vì Ta Là Đấng 
Ấy. 


