
ML/89 Ta là một Thiên Chúa Công Minh và một Đấng Cứu Thế 

 

Từ Chúa, Đức Chúa Trời và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, ban cho gày 20 tháng 8 năm 2011 

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

 

Đức Gia-vê phán như vầy… Các dân tộc của Ta rất lầm lạc, vì họ tin rằng Ta đã trở nên giống họ ... Tuy 

nhiên, Ta là Đấng Thánh! Ý nghĩ của Ta không phải là suy nghĩ của con người, Con đường của Ta không 

phải của con người ... Những suy nghĩ của Ta có từ đời đời! 

 

Khi Ta xem xét tất cả các sáng tạo đang ở phía trước của Ta ... Ta thấy mọi thứ! Không có một thứ gì 

được che giấu từ mắt Ta! Sự nhỏ bé vô hạn được biết đến với Ta; ngay cả những điều vĩ đại nhất 

được giữ trong sự hiểu biết của Ta ... Này, toàn thể vũ trụ này chỉ là một chấm đen ở đầu ngón tay của 

Ta, vì Ta là Thiên Chúa! 

 

Giờ đây có phải Ta đã trở nên bất công trong đôi mắt của các ngươi không? ... Có phải Cách của Ta 

phải được các ngươi chất vấn , bởi vì Ta đã nói chuyện với số ít người theo cách như vậy, Ta đã nói với 

dân của Ta, dân Do Thái trên sa mạc ... rằng Ta không thay đổi! 

 

Và ai là người Do Thái? Có phải anh ta là một nô lệ ở quê nhà? ... Ta đã nói với các ngươi, những cây 

Olive của Ta được tự do! Chỉ có những kẻ lạc đường vẫn còn bị ràng buộc, và chỉ có những người tìm 

cách riêng của họ trong thế giới này là những kẻ nô lệ. Chỉ có một vị thầy có thể được phục vụ tại bất 

kỳ thời điểm nào ... Hoặc các ngươi đã quên những lời, mà Ta đã đặt trước mắt các ngươi, và cách của 

Ta mà Ta đã chỉ cho các ngươi thấy? 

 

Vì thế, Ta sẽ đối xử với người đã nhìn thấy cách của Ta và gây ô nhiễm nó, như đám đông từ bỏ nó. 

Đối với những người đã thấy, bây giờ phải đi theo những gì Ta đã đặt trước mặt họ. Và nếu họ không 

đi bộ, thì theo sự lựa chọn của họ, họ đã chọn đi bộ qua thung lũng, cho đến khi bị phá vỡ ... Trên 

đỉnh hay phía dưới, tất cả sẽ bị phá vỡ! Đức Chúa phán vậy. 

 

Đối với Ngày Vĩ Đại đang đến rất gần! Tất cả đã được chuẩn bị! Và Ta nói với các ngươi, tất cả các con 

đường đều dẫn đến chân của Ngai của Ta! ... Tất cả phải đứng trước tòa án của Mashiach! Vì không có 

Chúa nào khác ngoài Ta! Một Thiên Chúa và một Đấng Cứu Thế! ... Không có ai khác ngoài Ta! 

 

Vì vậy, những ai nhận lãnh Ta được xứng đáng và sẽ tiếp tục ... Họ sẽ bước đi cùng Ta mãi mãi. Và 

những kẻ còn thiếu tự do, những người chối bỏ những món quà của Ta sẽ chấm dứt. Họ sẽ được tách 

rời khỏi Ta mãi mãi ... Chúng bị tan vỡ ... Ta là Đức Gia-vê. 


