
ML/60 Chúa giải thích… Sự nhỏ bé của bà Góa Phụ…  

Một Người hầu được chúc phúc của Ta 

 

Từ Chúa, Thiên Chúa và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta - Ngày 25 tháng 3 năm 2011 - Lời của Chúa 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 

 

Đức Chúa phán thế này ... Phúc cho những  tôi tớ của Ta, những người tìm kiếm người nghèo, có trái 

tim mong muốn giúp đỡ những người nghèo, vì họ biết cách của Ta và tìm cách để làm hài lòng Ta. 

Cũng phúc thay ai là đầy tớ của Ta, người đã cho đi với sự phong phú mà họ đã nhận được, vì họ đi 

theo cách của Ta. Tuy nhiên, hầu hết các tôi tớ được chúc phúc của Ta cho đi từ sự thiếu thốn của họ, 

vì họ làm bằng, tình yêu lòng thương xót, và bước đi khiêm nhường với Thiên Chúa của họ ... Kìa, họ 

đã hiểu.  

 

Tuy nhiên, khốn cho những người đầy tớ làm lơ những người nghèo, và rút lại bàn tay của họ khỏi 

tiếp cận với người nghèo, trong khi họ ngồi thoải mái trong sự phong phú của họ. Vì nhiều sự thiếu 

thốn và sự hoang vắng lớn đang đến, đến nhanh chóng, lấy đi sự  giàu có của họ và để lại ngôi nhà của 

họ trong hoang vắng, để loại bỏ tất cả những gì họ đã giữ lại! ... Rằng đôi mắt của họ có thể được mở 

ra và trái tim của họ mềm mại, vì những người đó vẫn thật sự chưa nhận biết Ta . 

 

Cũng khốn cho những tôi tớ Ta cảm thấy họ đang túng thiếu, và từ chối cho đi, dù đó  là số tiền nhỏ 

nhất, vì nước mắt và nỗi buồn lớn lao đang chờ họ ... Vì họ không biết Ta, không học được gì từ người 

góa phụ nghèo.  

 

Đàn chiên nhỏ, các con có học được gì từ Lời của Ta không ?! Các con đã nhanh chóng quên tất cả các 

lá thư của Ta, nơi Ta đã viết cho các con bởi cây bút của các tiên tri của Ta? Vì Thực ra, những người 

trong các con chọn xác định những gì các con làm, như Ta đã dạy các con. Và ai là người nghèo và 

thiếu thốn? ... Các con đã đối xử với họ như thế nào, trong khi tiếp nhận Ta?  

 

Đừng nói dối với chính mình, các con nhỏ. Mỗi người trong số các con sống ở hiệp chủng quốc Hoa Kz 

này, những người đã ngồi ở bàn này, không cần gì cả. Và mỗi người trong số các các con sống ở các 

thành phố và thị trấn hiện đại, với nhiều thứ xa xỉ và các thiết bị, cũng không thiếu thốn gì cả …  

 

Các con có thể sẽ cắt giảm từ trên một đô la, trong khi những người khác ngồi trên mặt đất và tìm 

cách kéo nước từ một cái giếng sâu không? Các con có thèm muốn năm đô la hoặc thậm chí mười 

trong khi các con lái xe đi dạo quanh trong xe du lịch của mình, nhưng anh chị em của các con ở nước 

ngoài tự nguyện đi bộ hàng dặm để rao giảng Lời Ta, với niềm vui, cho đến hơi thở cuối cùng của họ?!  

 

Và vẫn còn một số trong các con ngồi thoải mái trên những chiếc ghế nệm của mình, bấm trên bàn 

phím, và tự nói với mình rằng… ‚tôi đã được cứu rỗi '… Các con KHÔNG được cứu! Từ quyền lực của 

tội lỗi. Vâng, con cái của Ta, Ta đã giải phóng các con ... Tuy nhiên, một số các con vẫn đã kết hôn với 



thế giới này! Và những người đã kết hôn phải vẫn như vậy. Vì không có cô dâu nào được chia sẻ, cũng 

không phải bất kz trang phục dơ bẩn nào được mặc tại tiệc cưới.  

 

Vì Ta đến để thu thập Cô Dâu của Ta, và Ta chắc chắn sẽ kết hôn với cô vào thời điểm được chỉ định ... 

Tuy nhiên, những người đó vẫn kết hôn với người khác, ngay cả với chính họ, có thể không được tham 

gia với Ta, e rằng tội ngoại tình được đưa vào nhà của Thiên Chúa. 

 

Vì vậy, hãy chọn lựa!… Chọn Ta hết lòng, và trong sự thật, với tình yêu nhiệt thành, và van nài Ta ở 

mọi cơ hội… Rằng niềm vui của chúng ta có thể đầy đủ! 

 

Những người yêu dấu của Ta, các con là kho báu của Ta! Tuy nhiên, một số các con tự cho mình là 

người đầu tiên, đã yêu người khác hơn Ta, vì vậy các con phải là người cuối cùng. Vì Thiên Chúa, Chúa 

của các con không phải Đấng tôn trọng con người. Ta tìm kiếm trái tim và tâm trí của tất cả mọi 

người! Và kỷ luật đó dành cho các nhà thờ của con người, có phải nó không dành cho các con, thậm 

chí đến một mức độ lớn hơn không? Hay các con chưa  bao giờ đọc đoạn Kinh thánh, nơi Ta đã nói, 

“Đối với tất cả mọi người, ai được ban cho nhiều, sẽ được yêu cầu nhiều điều từ anh ấy; và ai đã cam 

kết nhiều, thì anh ta sẽ bị đòi hỏi nhiều "? ... Vì vậy hãy chọn, đưa ra quyết định của mình ... Đã đến 

lúc rồi! 

 

Những người yêu dấu, Ta muốn các con ở cùng với Ta, Ta đang ở đâu! Ta muốn tôi tớ của Ta bay đi 

với Ta! Nhưng trước tiên, có rất nhiều cái cánh đã bị gãy cần được hàn gắn lại. Ta là Chúa. 

 

Như đã được viết trong Marcô 12: 41-44  

Và khi đang ngồi đối diện với kho bạc, Ngài đã thấy cách mọi người bỏ đồng bạc vào kho bạc. Và nhiều 

người giàu có đã bỏ nhiều. Và một bà góa phụ nghèo đã đến và đã ném vào hai đồng tiền nhỏ, mà số 

tiền bằng một phần tư. Và Ngài đã kêu các Tông Đồ lại gần và đã phán với họ… ‚Thật Ta bảo với các 

con rằng, bà góa nghèo này đã bỏ nhiều hơn tất cả những người đã bỏ vào kho bạc, vì tất cả họ đều 

đã bỏ ra số tiền dư thừa của mình, nhưng bà ta đã đặt vào tất cả những gì bà ta có, toàn bộ sinh kế 

của bà ta. ' 


