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Ngày 13 tháng 2 năm 2013 - Từ Chúa, Thiên Chúa và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta - Lời Chúa phán với 

Timôthê và Jayse, cho những người giao hảo phái nam, và cho Tất cả những ai có tai để nghe thì hãy 

nghe 

 

Đức Chúa phán với các tôi tớ của Ngài... Các con của Ta, đừng cố biện minh cho lý trí của mình trước 

mặt những người khác, cũng đừng giữ theo cách của các con, hãy coi mình là công chính trong chính 

mắt mình; cũng không nhìn ra ngoài để chống đỡ mình, và cũng không tìm cách để biện minh cho 

những điều mà các con biết là khó chịu trong mắt Ta ... 

 

Bao lâu nữa các con sẽ đặt những chướng ngại vật ở chân của mình?! Các con bước đi vất vả trong 

bước đi của mình, trước khi các con đặt mình trên bàn thờ và được tự do ?! Vì Ta nói cùng các con sự 

thật, nhiều người trong các con đã trở nên khốn khổ trong sự phục vụ Ta; sự thiếu thận trọng của các 

con đã không ngừng! Vì mỗi người trong số các con tiếp tục thưởng thức những thèm khát khác nhau 

trong trái tim của mình; và vẫn còn một số các con vẫn nhìn vào sự xúc phạm và tìm kiếm những cảm 

giác, mà không ngơi nghỉ! ... 

 

Hãy loại bỏ tất cả niềm tự hào, và được trần trụi của tất cả những tham vọng ích kỷ này, của tất cả 

những lừa dối của xác thịt! 

 

Hạ mình xuống trước Mặt Ta, Các con trai của Ta. Tiết lộ mọi điểm yếu của mình và không giữ lại! Hãy 

hoàn toàn thẳng thắn và thành thật với Thiên Chúa của mình! ... 

 

Và rồi ân huệ sẽ đổ xuống như mưa, rửa các con, và sương trên trời sẽ làm các con sống lại và làm cho 

các con sạch sẽ, như sự khiêm tốn bao phủ các con như một cái chăn. 

 

Vì Ta là Đấng thấu suốt, Đấng yêu thương, Đấng nhìn thấy được. Ta tìm kiếm trái tim và biết mọi ý 

định ... Các con trai của Ta, Ta biết các con, và trong Ta các con được biết đầy đủ. Vì vậy, khi niềm tin 

đi vào, các con chỉ cần cúi đầu, và kêu cầu Danh Chúa trong sự ăn năn chân thật, hướng lòng trí về 

phía trước, vì Ta đã tiếp nhận các con. 

 

Hãy trung thực với chính mình, các con trai của Ta. Vì Ta hỏi các con, nếu không có niềm tin nào, các 

tôi tớ của Ta sẽ nối lại đường dây như thế nào? Và không có đôi mắt mới để nhìn thấy, làm thế nào để 

họ nhận thấy hòn đá ở dưới chân mà họ sắp phải vấp ngã? ... Trừ khi nguyên nhân được hiểu, làm thế 

nào họ sẽ có thể vượt qua có hiệu quả? 

 

Vì vậy, Ta sẽ để lộ trái tim của tất cả những người tìm cách đi thẳng trong Ta, để mắt họ có thể được 

khai mở đầy đủ cho nhu cầu của họ. Vì lòng của tôi tớ phải được hướng về phía trước, để chúng có 

thể được đánh thức bởi sự hiểu biết của Ta, được giải thoát khỏi sự khôn ngoan của Ta và được Thần 

Khí của Ta nâng đỡ, khi họ cố gắng làm cho tình yêu của chúng ta hoàn hảo nhờ sự vâng lời của họ, 



Đức Chúa phán như vậy!. 

 

Vậy! Nếu tôi tớ của Ta cứng rắn cho mình và không muốn hạ mình xuống dưới chân Ta, không muốn 

nhìn vào những gì anh ta đã giấu, thì làm thế nào anh ta được tự do? ... Các con trai của Ta, Ta sẽ gửi 

anh ta đi như thế nào? 

 

Vì vậy, để một người thực sự ôm lấy Ta như Ta là, Người ấy phải đến với Ta trong mọi sự khiêm tốn, 

chấp nhận tội lỗi của anh ta như nó là ... 

 

Chịu trách nhiệm hoàn toàn về tất cả những gì mình đã làm, không bào chữa; dâng tất cả những gì 

anh ta đang có lên trên bàn thờ ... 

 

Nhận biết rõ, ngoài mọi nghi ngờ, rằng nhờ Máu của Ta, anh ta được rửa sạch, bởi sự hy sinh của Ta, 

Người đã làm cho sạch sẽ, một con tàu xứng đáng nhận được tất cả những gì Ta hiến dâng ... Vì Tình 

Yêu đã cứu anh ta, Thiên Chúa, YahuShua phán như vậy! 


