
ML/63 Sự giải Thoát của SỰ CHỌN LỰA ĐẦU TIÊN...  
Những ai không bám vào Thế giới, phải được cất lên khỏi Thế giới 
 
Từ Chúa, Đức Chúa Trời và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta - Ngày 11 tháng 4 năm 2011 - Lời của Đức 
Chúa đã phát với Timôthê, cho tất cả những ai có tai để nghe 
 
Đức Chúa phán như thế này... Thánh Tâm Ta quá nặng trĩu, Nước Mắt Ta không ngừng tuôn rơi ... Ta 
sẽ nói thế nào đây? ... Ta có nên sẽ quay mặt đi khỏi tất cả những điều xấu xa này, từ những vụ giết 
người và bạo lực đã xảy ra, và sẽ nổ ra nhanh chóng như một dòng máu và nước mắt, để che phủ đất 
trong cái chết và tang lễ lớn không? Ta có nên quay lưng lại với mục đích của mình không? Ta có nên 
quay lưng lại với dân Do Tháil và bỏ mặc cho chúng bị thiu rụi không? ... 
 
Vì Ta nói cùng các ngươi, Gia-cốp sắp vấp ngã, Do Thái sắp gây ra một lỗi lầm nghiêm trọng. Kìa, các 
dân tộc sẽ quay lưng lại khi kẻ thù của Do Thái tụ tập, và nhắm mắt lại khi họ tìm cách đánh cô khỏi sự 
tồn tại. Ta sẽ không quay lưng lại, và Ta cũng không quay mặt đi khỏi mục đích của Ta. Và dù Ta rất 
đau lòng, vì Ta không vui về sự tàn phá của kẻ dữ, Sự giận dữ Ta sẽ được thỏa mãn! Sự tức giận của 
Ta phải được cảm nhận ... Hãy để Danh Ta vang lên! 
 
Vì nhiều người sẽ kêu khóc cho sự bình an, nhưng sẽ chẳng có sự bình an; và nhiều người sẽ tìm kiếm 
sự an toàn, nhưng không có nơi ẩn náu nào an toàn được tìm thấy. Vì lòng dạ mọi người sẽ chìm đắm, 
và nhiều trái tim sẽ làm cho họ sợ hãi; sự bối rối sâu sắc sẽ vượt qua họ, vì những điều sẽ ứng nghiệm 
trước mắt họ ... Nầy, thậm chí có nhiều người sẽ quay sang một bên và xa lìa Ta, còn những kẻ khác 
ghét Ta, sẽ cúi xuống và dâng cho Ta sự vinh hiển.  
 
Vì chỉ có một nơi ẩn náu và một cách để được tìm thấy ... Chỉ Trong Đấng Mashiach  các ngươi sẽ tìm 
thấy nơi ẩn náu khỏi tất cả những rắc rối này, chỉ thông qua Ngài Ta đã mở ra con đường. 
 
Tuy nhiên, trong thế giới các ngươi sẽ không tìm thấy Ngài, cũng không phải là chỗ nghỉ ngơi và thờ 
cúng trên trái đất của các ngươi, cũng không phải là trong bất kỳ nhà nào làm bằng gạch và gỗ, tất cả 
các đền thờ ghê tởm và nhà thờ được làm bằng tay của con người. Đối với những gì Ta đã chuẩn bị 
không thể nhìn thấy bằng mắt thường, cũng không thể đạt được bằng các phương tiện của con người 
hoặc chỉ là lời tuyên bố. Tuy nhiên, trong trái tim của riêng Ta, nó được nhìn thấy rõ ràng, và trên đôi 
môi của Cô Dâu của Ta, chứng ngôn được nghe rõ ràng, vì Vương quốc của Thiên Đàng đang ở đó! 
 
Vì điều đã nhập vào trái tim của người được chọn sẽ sớm được nhận ra; và điều đã nhập vào trái tim 
của kẻ ác sẽ trở lại trên đầu của chính họ, vì sự thù hận làm cho đau khổ và bạo lực. Tuy nhiên, Tình 
Yêu của Chúa Con mang lại sự cứu rỗi ... Thoát khỏi trên đôi Cánh chữa lành! Vì những người thuộc về 
thế giới phải bị bỏ lại trên thế giới, và những người không phải của thế giới phải được đưa ra khỏi thế 
giới, để cơn giận của Ta có thể tràn ngập khắp các thành phố và những nơi cao của loài người. 
 
Thời kỳ cai trị của sự dữ đã đến! Nầy, nó sẽ đạt đến những đỉnh cao mới về sự gian ác, và bóng tối sẽ 
tràn ngập! Nhưng Danh của Chúa là Ðức Chúa Trời của Do Thái sẽ vang lên khắp trái đất! Vì quyền 
phép của Đức Chúa Trời sẽ được trưng bày rộng rãi trước mặt mọi dân tộc! Sự phán xét của Đức Chúa 
Trời sẽ đổ mạnh xuống trên mọi quốc gia! ... 
 
Dân Ta, hãy kêu cầu Danh của Đức Chúa trong giờ tối tăm nhất! Vì đã đến lúc phải lấy Danh xưng của 
Lòng Thương Xót và sự công chính thanh khiết để được liệt vào hàng thánh thiện ! ... Đã đến lúc Sự 



Cứu Rỗi của Đức Chúa Trời được tỏ bày cho cuộc lựa chọn đầu tiên, Vì lời cầu khẩn của dân Ngài được 
lắng nghe và hoàn thành trọn vẹn ... 
 
"YahuShua là Người chăn chiên của tôi; Tôi sẽ không muốn ... Ngài để tôi nằm nghỉ trên những đồng 
cỏ xanh, Ngài dẫn tôi xuống bên dòng nước, Ngài phục hồi linh hồn tôi, Ngài dẫn tôi đi đường công 
chính vì Danh Ngài. Vâng, mặc dù tôi đi qua thung lũng bóng tối của sự chết, tôi sẽ không sợ điều ác, 
vì Ngài ở với tôi; Cây gậy của Ngài và chỗ nương tựa của Chúa, chúng an ủi tôi.  
 
Ngài đã chuẩn bị một cái bàn trước mặt tôi trước mặt những kẻ thù của tôi, Ngài xức dầu lên đầu tôi, 
Chén của tôi chạy trốn ... Chắc chắn sự nhân từ và lòng thương xót sẽ theo tôi suốt cả đời của tôi, và 
tôi sẽ ở trong nhà của Đức Chúa Trời, Đức YaHuAh, mãi mãi "... 
 
Hãy để họ được giải thoát! Đức Chúa phán! 


