
ML/58 Đức Chúa phán ... Hãy đến và bay đi với Ta! 

Làm cho Ta trở thành một và nỗi khát vọng tiêu thụ duy nhất 

 

Từ Chúa, Thiên Chúa và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta - Ngày 12 tháng 3 năm 2011 - Lời của Chúa phán 

với Timôthê và Jayse, trong giao hảo trực tuyến - cho đàn chiên nhỏ của Chúa, và cho tất cả những ai 

có tai để nghe 

 

Đấng của nguồn Ánh Sáng phán thế này, Đức Chúa của mọi tạo vật phán thế này, Đấng ban sự Sống 

và Tình Yêu thuần khiết phán thế này... Thiên Chúa, Ngài là sự cứu rỗi ... Ngài là khởi nguyên và tận 

cùng, Tác giả của sự sống ... Ngài là nguyên do của mọi sự  ... các con có biết Ta không? Các con có biết 

Ta không các con trẻ?! Các con có nhớ Ta không? ... Các con có nhận biết Ta không?!… 

 

Các con trẻ yêu dấu, hãy nhìn Ta! ... Nhìn mặt của Đức Chúa, Thiên Chúa của các con! Nhìn Ta đi! Các 

con có nhìn thấy Ta trên cây không?! ... Này, Ta đi xuống! 

 

Ta đã đi xuống! Ta đã phá tan sự giam cầm của cái chết mãi mãi ... Nó bị phá vỡ và đặt dưới chân Ta! 

Và mặc dù người chết chưa ngủ, Ta không ngừng nhìn thấy nơi họ ở… Ta biết họ đang ở đâu. Họ 

không bị lãng quên, họ đã không qua đi ... Ta biết chính xác họ đang ở đâu! Kìa, Ta đã được nâng lên 

và Ta đi xuống ... Ta đã sống lại! ... Và tất cả những người ngủ cũng sẽ sống lại! 

 

Vì vậy, một lần nữa Ta hỏi các con, các con có biết Ta không? ... Các con có biết Ta là ai không?! ... 

Nhìn xem Ta! Hãy nhìn vào khuôn mặt của Đấng Cứu Chuộc, sự Sống của các con, Thiên Chúa của các 

con! Ngừng tìm kiếm ở nơi khác! ... Nhìn vào khuôn mặt của tình yêu thuần khiết! Nhìn vào khuôn 

mặt của SỰ SỐNG không có kết thúc!  

 

Nhìn! NHÌN! Nhìn vào Ta! Máu của Ta vẫn đổ xuống ... Uống nó! Đây Chưa phải là kết thúc đâu! 

Nhưng đây chỉ là bắt đầu!… ĐẾN VỚI TA! Các con có khát không? Các con có nhu cầu không? Các con 

chờ đợi điều gì? Tại sao sắc mặt của các con chán nản?… Hãy nhìn vào Ta!… 

 

Ta ở đây! Ta đã chưa ra đi! ... Đây là khởi đầu! ... Đây là nơi chúng ta bắt đầu, Đức Chúa phán. 

 

Do đó Các con trẻ yêu dấu, kéo lại rất gần, và phát triển nhanh chóng dưới bóng của đôi cánh chữa 

bệnh của Ta, trong đó Ta chắc chắn sẽ nâng các con lên. Những con trẻ yêu dấu, chúng ta sẽ bay đi với 

nhau, khi các con nhìn thấy khuôn mặt của Ta và nhìn vào Đấng Cứu Chuộc của các con. Khi các con 

tìm kiếm trái tim Ta và chạm vào những vết Sẹo của Ta, niềm vui của chúng ta sẽ được đáp ứng, và 

cơn đói khát của các con sẽ được thỏa mãn. 

 

Vì vậy, bây giờ là thời gian để bắt đầu một lần nữa trong Ta ... Để đi trong Ta, làm Ta thành kho báu 

của mình, nỗi khát vọng tiêu thụ duy nhất của các con... Tình yêu đầu tiên của các con ... Đức Chúa 

phán. 


