
ML/71 Việc trồng trọt của Đức Chúa 
 
Từ Chúa, Đức Chúa Trời và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta –ban cho ngày 6 tháng 5 năm 2011  Lời của 
Đức Chúa Trời phán với Ti-mô-thê, cho một anh em trong Đấng Kitô, và cho tất cả những ai có tai để 
nghe. 
 
[Một ngườianh em trong Đấng Kitô] 
Amen theo lời của Đức Chúa. CácAnh, chúng ta sẽ dừng cuộc họp này chứ? 
 
Đức Chúa Phán Như Vầy... Hãy để cho cộng đoàn của các tín hữu học tập trong Chúa. Hãy để tất cả 
an ủi trong Danh Ta, nương náu trong vinh quang của Ta, nhận được sự bình an theo sự uy nghi của 
Ta, trong đó tình yêu của Ta đã và đang được tiết lộ… Máu vẫn đổ xuống. 
 
Phân Định một cách khôn ngoan, do đó, và khởi hành không phải từ điều răn của Ta ... Vì Ta là Đấng 
thấy, Đấng biết. Đi trong những con đường được thành lập bởi bước chân của Ta, và Ta chắc chắn sẽ 
duy trì con, và trong số tất cả những con người con sẽ được chúc phúc ngoài sự đo lường. Ta là Chúa. 
 
Bước Đi Trên con đường của con người, đi bộ trong bước chân của họ dọc theo con đường rộng và 
nặng nề, và Ta thề bởi bản thân mình, Đức Chúaphán, các ngươi chắc chắn sẽ rơi. Và từ các ngươi 
vinh quang của Ta sẽ khởi hành, cho đến ngày Ta khôi phục lại các ngươi bởi những giọt nước mắt của 
nỗi buồn nặng nề, trong ngày Ta làm cho Israen viên ngọc của Ta ... Đối với quả táo của Đức Chúa là 
Jacob, và người của Ta được gọi là Israen. 
 
Kìa, Ta đã gửi Chi Nhánh, Đấng được gọi là Người Yêu Dấu… Người có ân sủng vượt khỏi sự đo lường, 
mà tình yêu của Người vượt qua các thời đại, cả cái cũ lẫn cái sau. Và tất cả những kẻ tìm cách để 
nhuộm áo choàng của mình, bởi các học thuyết sinh ra của con người và kẻ lừa dối, sẽ được bỏ đi; tất 
cả những người cố gắng hòa giải sự đau khổ với lòng thương xót, và bóng tối với ánh sáng, sẽ bị phá 
vỡ! ... Ta là ĐấngẤy, Thiên Chúa của Vinh quang! Và phẩm phục của Ta Được khen ngợi! ... Danh Ta sẽ 
được tôn lêncao trong số các quốc gia! 
 
Do đó, đừng nhầm lẫn với bài phát biểu của Ta… Hãy được tự do! Vì Ta đang đi xuống để hạbệ sự tự 
hào và tựcao, và để phần thưởng cho kẻhiền lành! Để thu thập từ tất cả các quốc gia ánh sáng mà Ta 
đã trồng! ... Nó sẽ được lấyđi! 
 
Phúc Thay việc trồng của Chúa, vì trong họ không có sự thỏa hiệp ... Chỉ khen ngợi vinh quang của Ta! 
Họ là ánh sáng, chiếu sáng trong bóng tối hiện tại này ... Và trong đó, Ta cũng được biết đến ... Đức 
Chúa phán... 


