
ML/54 Ta là Đấng ấy! Đức Chúa phán 
 
Ngày 17 tháng 2 năm 2011 - Từ YahuShua Hamashiach, Người Được Gọi là Chúa Giêsu, Chúa Kitô, và 
Đấng Cứu Rỗi của chúng ta - Lời Chúa phán với Timôthê trong thời gian giao hảo trực tuyến, cho đàn 
chiên nhỏ của Chúa và cho tất cả những ai có tai để nghe 
 
Con trai và con gái của Ta, ngay từ đầu Ta là Đấng tự có đời đời, và sẽ luôn là. 
 
Ngay cả đến khi kết thúc, Ta là Đấng ấy. Từ đời đời đến mãi mãi. Ta Là Đức Chúa Trời ... Trong đó các 
ngươi sẽ tìm thấy sự nghỉ ngơi và biết được sự bình an. 
 
Vì vậy, không còn ràng buộc bản thân mình với những gì các ngươi thấy, cũng không quan tâm đến 
những điều của thế giới này và những cách xấu xa của nó. Hãy tự giải thoát mình bằng những hiểu 
biết Ta đã ban cho các ngươi, bởi sự hiểu biết rằng Ta là Ta, tự do trong sự hiểu biết, Ta là Đấng ấy ... 
Những người yêu dấu, Ta đã đánh bại thế gian, Ta đã vượt qua được những tội lỗi của các ngươi; Ta 
đã đánh bại cái chết! Những người yêu dấu, Ta là Đấng Phục Sinh, cái chết đã bị đẩy lùi; chỉ có sự sống 
là, và sẽ được! 
 
Ta cũng đã đánh bại các ngươi, nếu các ngươi chỉ đầu phục. Vì Ta đã bỏ Mạng Sống của Ta thay cho 
các ngươi, để các ngươi có thể nhận được sự sống của Ta. Vì vậy, Ta hỏi các ngươi, bao lâu nữa các 
ngươi sẽ giữ lại? Các ngươi sẽ chờ đợi bao lâu trước khi buông bỏ? Khi nào các ngươi sẽ chạy? Khi nào 
các ngươi tin? 
 
Tin tưởng, và các ngươi cũng sẽ biết! Hãy giữ lấy Ta, vì Ta là Đấng giữ lấy các ngươi ... Ta đã không nói 
với các ngươi, 'Sự bình an là nhận biết Ta là, Ta là ai, và các ngươi sống vì Ta? 
 
Những người yêu dấu, các ngươi đã được tạo dựng cho Ta, được tạo ra cho mục đích của tình yêu. Ta 
đã tạo ra các ngươi trong hình ảnh của Ta, và Ta đã ban cho các ngươi hơi thở của Ta, sự sống của Ta. 
 
Vì vậy, đây là sự sống: Ta là Đấng ấy ... Hỡi những người yêu dấu, các ngươi lo lắng, nhưng Ta là Đấng 
ấy. Các ngươi khóc, Nhưng Ta là Đấng ấy. Các ngươi vấp ngã, nhưng Ta là Đấng ấy. Trái tim của các 
ngươi tan nát và đau buồn bởi tất cả nỗi đau khổ, nhưng Ta là Đấng ấy. Các ngươi đấu tranh và đang 
trong hỗn loạn, các ngươi cảm thấy bị mất mát, nhưng Ta là Đấng ấy. Các ngươi nắm lấy gió và không 
có sự hiểu biết, nhưng Ta là Đấng ấy. Các ngươi đang bị bức hại bởi những người bạn mình yêu thích, 
nhưng Ta là Đấng ấy. Thế giới ghét các ngươi, nhưng Ta là Đấng ấy. Tất cả mọi thứ các ngươi có sẽ 
qua đi, nhưng Ta là Đấng ấy. Mắt các ngươi mù quáng, tai các ngươi điếc, Sự chết đến để đưa các 
ngươi vào bóng tối, Ta là Đấng ấy! Đấng thấy, Đấng biết! ... 
 
Mọi thứ các ngươi đau khổ, Ta đau khổ; mỗi giọt nước mắt các ngươi rơi, Ta khóc; Tất cả mọi thứ các 
ngươi muốn được, nhưng không thể, Ta sẽ ban cho các ngươi ... Các ngươi yếu đuối, nhưng Ta mạnh 
mẽ! Các ngươi bị sa sút, nhưng Ta khôi phục lại! 
 
Các ngươi chết, và sự sống của Ta đi vào! Các ngươi tội lỗi, và Ta vượt thắng! Các ngươi thù ghét, Ta 
tha thứ! Các ngươi đau, và Ta chữa lành! Các ngươi quay lưng lại với Ta, nhưng Ta vẫn trung thành ... 
Bất kể thời gian hay mùa, trong mỗi khoảnh khắc của cuộc đời các ngươi, Ta là Đấng ấy! ... Đức Chúa 
phán. 


