
ML/67 Ta biết người của riêng Ta… Những Thánh Thư này là của Ta 

 

Từ Chúa, Đức Chúa Trời và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta – ban cho ngày 25 tháng Tư, 2011 

Lời của Chúa đã phán với Timôthê, cho tất cả những ai có tai để nghe 

 

Đức Chúa phán như vầy ... Này, Ta đã dùng từ của Ta, đó là của riêng Ta, và đã đặt nó trên trang nhất 

một lần nữa, phù hợp với ý muốn của Ta ... Điều đó sẽ mang lại lời khen ngợi cho vinh quang của Ta. 

Xem cách Ta đã làm cho nó một, bởi hai, và đã đặt nó trong cuốn sách của Ta, rằng bây giờ Ta có thể 

nhận được vinh quang và khen ngợi trong số nhiều của riêng Ta ... Và nó cũng có thể mang lại nhiều 

khuôn mặt nóng bỏng trong sự kiêu ngạo, và nghiến răng trong số những kẻ nổi loạn, và chế giễu giữa 

những kẻ xấc xược và bướng bỉnh.  

 

Và từ những lá thư chọn lựa của Ta, Ta đã loại bỏ tên của tôi tớ của Ta, vì sợ rằng họ dành lấy vinh 

quang của Ta cho chính họ, và tiếp tục vấp ngã về nguyên nhân mà Ta đã khiến họ nghe ... Ta sẽ 

không chia sẻ vinh quang của Ta. Và khốn cho những người dùng lời của Ta cho chính họ vì lợi ích tà 

ác, hoặc nói bằng tên riêng của họ vì vinh quang của riêng họ ... Kìa, hình phạt được dành riêng cho 

những người ăn cắp từ lời nói của Ta hoặc thêm vào đó! (Chúa đang nói đến những dịch giả, những 

người thêm vào hoặc bớt đi Lời Chúa) 

 

Đối với những lá thư này là của Ta; tất cả những tập này là sự thật. Đối với điều mà thu được từ Ta là 

sự thật, ngay cả khi Kinh Thánh… Một Tác giả, cùng Một Nguồn, … Và Ta chắc chắn sẽ làm bất cứ điều 

gì Ta chọn với tất cả những gì là của Ta. 

 

Vì Ta là Chúa ... Ta là Ngài ... Ai thề bởi chính Ngài, vì không có ai lớn hơn, Ngài làm mọi sự theo sự 

khuyên dạy của ý muốn của Ngài. 

 

Vì sự ghen tuông của Ta đã không giảm bớt trên những người yêu dấu của Ta, tình yêu của Ta cũng 

không bỏ rơi các tôi tớ của Ta ... Ta sẽ bảo vệ của riêng Ta dữ dội! Cả hai đều không phải là con trai 

của Ta, người mà Ta đã kêu gọi đến với sự phục vụ vĩ đại, bị bỏ rơi; họ đã không thoát khỏi mắt Ta ... 

Vì như nhiều người Ta yêu Ta đã khiển trách và trừng phạt, làm cho họ gặp lại việc sử dụng của Sư 

Phụ, một lần nữa. 

 

Ta nói với các ngươi một cách rõ ràng ... Một số đã đi theo cách riêng của họ, trong khi những người 

khác vấp ngã, bầm tím mình. Và những người khác vẫn còn đưa ra một nguyên nhân cay đắng chống 

lại tôi tớ của Ta, Timôthê, nơi họ đã giơ tay chống lại Ta với nỗi đau của chính họ, trong khi đá chân 

vào một hòn đá… 

 

Hãy để họ rơi! Đức Chúa phán. Hãy để họ được hạ xuống đất! Tuyên xưng Danh Chúa. Vì Ta biết của 

riêng Ta ... Và họ chắc chắn sẽ đứng lên một lần nữa, khi Ta thấy phù hợp để nâng đỡ họ ... 

 



Khi trái tim của họ được làm cho trống rỗng, bởi một trái tim chảy máu khô ... Bởi một tinh thần bị 

phá vỡ hoàn toàn, nhờ đó họ đã đặt mình trên bàn thờ. 

 

Ta là Chúa ... Và điều được yêu cầu sẽ là, và điều mà Ta đã đặt ra sẽ được thiết lập. Tuy nhiên, đừng 

để trí tưởng tượng của các ngươi đánh lừa các ngươi, cũng không xem xét trong tâm trí của các ngươi 

kết quả, vì con đường của Ta là hoàn hảo ... Kết thúc trong đó không thể được biết đến bởi những 

người của xác thịt, cho đến khi nó được thực hiện ... Nhìn với đôi mắt mới, và hiểu bởi một trái tim 

liên minh với Đấng Mashiach.  

 

Vì vậy, Ta đang kêu gọi những người đã rời đi trong trái tim và trong tâm trí, để trở về! ... Vì lời nói 

xấu xa và sự khinh bỉ không chính đáng họ đã tự bỏ mình ra xa Ta ... Ta đang kêu gọi họ nằm xuống, 

hối cải đầy đủ, không chỉ trong trái tim, nhưng trong hành động ... 

 

Rằng Ta có thể nhận được họ cho bản thân mình ... Họ có thể được đổi mới hoàn toàn trong Tình Yêu. 

Tuy nhiên, nếu họ không trở lại, họ chắc chắn sẽ bị cắt bỏ, và những người khác sẽ đứng ở vị trí của 

họ ... TA LÀ ĐỨC CHÚA… 


