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Đức Chúa Trời và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta - Một bức thư gửi cho Jayse và Timothêu ngày 10/27/11, 

cho đàn chiên bé nhỏ của Chúa và cho tất cả những ai có tai để nghe 

 

Như vậy! Đức Chúa Phán với đàn chiên nhỏ bé của Ngài thế này ... Hỡi những chiên con của Ta, Ta còn 

gì để nói nữa? Và Ta sẽ làm gì nữa với các con? Vì đàn chiên nhỏ bé này vẫn còn ở trước mặt Ta, 

nhưng chưa nhìn thấy Ta thật sự ... Các con vẫn chưa nhận biết Ta ... 

 

Hết Thánh Thư này đến Thánh Thư khác Ta đã nói chuyện với các con, Thậm chí Ta đã ban cho các con 

tai để nghe ... Tuy nhiên, các con vẫn từ chối lắng nghe âm thanh của giọng nói của Ta, Và từ sự 

thương yêu của Ta, nhiều người trong các con đã bỏ đi! Ta đã ban cho các con đôi mắt để xem! Nầy, 

có nhiều dấu lạ được đặt trước mắt các con một cách rõ ràng! ... Tuy nhiên, các con vẫn không tin. 

 

Đôi mắt của các con bị mờ dần, Vinh Quang của Ta đã phai mờ trong mắt và đôi tai của các con, chúng 

mệt mỏi và không còn khao khát những tiếng nói của Ta. Sự ích kỷ đã nhập vào và thu hút các con trở 

lại với ông chủ cũ. Này, thậm chí sự ghen tỵ cũng lấp đầy trái tim của một số các con, như các con 

mong muốn những món quà của anh chị em của mình ... Bóng tối và nỗi đau đớn đã ập xuống! Khi đôi 

mắt của các con trở nên nặng nề, khi các con dần dần nhạt dần vào giấc ngủ của mình, khi các con gập 

tay lại để ngủ ... Nước mắt, nước mắt cay đắng. 

 

Các con yêu mến, hãy xem những lời của Ta cho những gì chúng đang ứng nghiệm! Nhìn vào tất cả, và 

bây giờ nhìn thấy! Không còn nhìn chúng với sự mong đợi của con người, cũng không theo sự hiểu 

biết của con người ... Hãy nhìn Nguồn gốc của chúng, và xem! Xem vinh quang bên trong, và nhìn vào 

vinh quang mà nó không có. Vì không có người nào trên đất này, chẳng có ở đó bao giờ, cũng chẳng 

có ai khác nữa, có thể nói theo cách mà Ta đã nói với các con trong tất cả các Thánh Thư này. Cũng 

không có một sinh vật nào khác, trong tất cả tạo vật, có thể sinh hoa trái theo hình ảnh của Ta, hoặc 

làm cho linh hồn của họ được mang theo lời nói của họ, như Ta đã làm ... Vì Ta, giống như hôm nay, 

ngày mai và mãi mãi!  

 

Vì vậy, nhìn thấy với đôi mắt rộng và bỏ ra tầm nhìn hẹp này, Và bắt đầu nhận biết Ta như Ta thật sự! 

Vì người mù mưu tìm Ta, để Ta có thể phục hồi đôi mắt của họ, Vì họ biết họ mù và không thể nhìn 

thấy ... Còn các con thì sao? Cái gì của đàn chiên nhỏ bé này? ... Những gì của tất cả các nhà thờ của 

thế tục? Các con đã bao giờ đọc những lời của Ta, và Ta đã nói, "Vì Ta đoán rằng Ta đã bước vào thế 

giới này, để những người không thấy có thể nhìn thấy, và những ai thấy có thể bị làm mù?" 

 

Như vậy Chúa nói ...Ta đã tìm kiếm, Ta đã xem xét mỗi một người trong các con, và Ta không hoàn 

toàn hài lòng ... Thánh Tâm của Ta bị đau đớn bởi những gì Ta đã thấy! Và mặc dù các con không còn 

muốn nghe và không muốn thấy nữa, Ta sẽ nói! Ta sẽ nói với tôi tớ của Ta, và gánh nặng của lòng Ta 

trên đàn chiên nhỏ này sẽ được tiết lộ ... Cơn đau của Ta sẽ được biểu lộ!  

 



Hỡi bầy chiên nhỏ, trong các con, Ta thấy thế gian và giống như các nhà thờ của loài người! ... Các con 

phải xa nhau, nhưng các con không chịu chia cách! Các con đã trở thành Do Thái, một dân tộc lang 

thang trên sa mạc, dân tộc đã ngừng không phải từ sự càm ràm của họ! Vì trong các con Ta nghe một 

cuộc tranh cãi, vì vậy Ta sẽ nói, và những lời của Ta sẽ nặng nề đối với các con, và sự điều chỉnh của Ta 

sẽ vào ... Tuy nhiên, điều Ta sắp làm sẽ nói to hơn.  

 

Vì Ta sẽ chẳng nói với các con cách này nữa, song lời Ta sẽ tiếp tục. Và chúng sẽ ở trên trang dành cho 

tất cả những ai muốn biết, mang lại bình an cho những người thực sự ôm lấy chúng, và chữa lành cho 

tất cả những ai thực hành Lời Ta.   

 

Hỡi đàn chiên nhỏ bé, Ta không hề hài lòng với trái tim của các con ... Các con lướt đi trên đường đến 

với Ta bằng một chân, và với chân kia các con tìm cách chạy trở lại với thế giới ...Kìa, các con sắp vấp 

ngã! Vào bóng tối các con sắp đi lang thang! Vào trong thung lũng bóng tối của cái chết các con sắp đi 

tới. 

 

Ta đã không nói với các con rằng Ta sẽ đối xử với đàn chiên nhỏ này như Ta đã đối xử với dân Do Thái 

của Ta trên sa mạc ... Và không có một vị tiên tri trong các các con, như Mosê đã đi giữa dân Do Thái, 

lặp đi lặp lại mọi lời của Ta cho đám đông? Tuy nhiên, đừng quan tâm đến số lượng, hoặc so sánh, 

nhưng hãy xem xét thông điệp và xem xét ví dụ. Đối với kích thước của một đàn chiên rất ít.  

 

Thay vào đó, đó là thông điệp và ví dụ, đã nói qua các thế hệ. Vì tâm hồn của mỗi người lắng nghe 

thật là quý báu trong mắt Ta, Và lòng người đầy phàn nàn sẽ bị khiển trách và sửa lại, nhưng trái tim 

của kẻ la hét là điều đáng ghét đối với Đức Chúa ... Vì Ta không thay đổi. 

 

Vả, Ta đã xem xét các con trai loài người, Chúa phán, ai trong họ vẫn trung thành? Ai treo trên từng từ 

của Ta, để nắm lấy nó trọn vẹn? Ai, trong số những người đã cống hiến hết mình cho Ta, ... hỡi bầy 

chiên bé nhỏ, các con có nghĩ Ta đã không nhìn thấy chúng không? Các con có nghĩ rằng Ta sẽ giữ im 

lặng, vào một thời điểm như thế này không? 

 

Thậm chí bây giờ Ta nghe thấy trong các con, những phàn nàn. Và một số người trong các con tự nói 

với chính mình rằng: "Đừng nói Lời của Chúa nữa, để tôi cảm thấy bị kết án nặng hơn. Cắt những sợi 

dây này khỏi tôi, vì trọng lượng của cái ách này quá nặng. Tôi không còn muốn đứng và chịu đựng, tôi 

không còn muốn nắm lấy chúng ... Hãy để tôi đi theo cách riêng của tôi. " 

 

Ta nói sự thật với các con, Chúa phán, Ta chỉ mới bắt đầu nói. Phải, Ta sẽ tăng mạnh mẽ bằng lời nói 

và hành động! Vì không ai sẽ thoát được, ngoại trừ Ta! Và dù các con lạc lối nghi ngờ, và trở lại những 

ham muốn ích kỷ của mình, Lời của Ta sẽ nói, và hành động của Ta sẽ hét lên.  

 

Tuy nhiên, đối với các con, như một đàn chiên, Ta sẽ không nói nữa theo cách này, vì các con đã tan 

rã. Vì các con đã rơi nước mắt cùng với sự ăn năn thật sự, một ước muốn chân thành để thay đổi con 

đường của các con, để hết lòng theo Ta? Một người trong số các con đã được hoàn tác, hơn là cái 



chết sắp chết sao ? Tại sao các con ngồi tĩnh lặng khi bóng tối kết thúc và niềm tin của các con rơi vào 

giấc ngủ? 

 

Giống như một bông hoa mọc lên trong một nơi hoang tàn, Giống như cây trồng không có độ sâu của 

đất, Vì vậy, cũng là các con, đàn chiên nhỏ ... Vì sự tin tưởng của các con dễ bị lật đổ, Và đức tin của 

các con chao đảo vì thiếu nước, vì không có gốc rễ ... Kìa, ngay cả bây giờ nhiều gai đã nổi lên, Tuy 

nhiên các con không cố gắng để thoát ra. 

 

Các con yêu mến, khi nào các con sẽ mở lòng cho Ta? Khi nào các con sẽ đến và uống từ Đài phun 

nước này? Ta sẽ chờ đợi các con đóng đinh chính mình cho Ta bao lâu? Khi nào các con sẽ được tự 

do? ... Khi nào các con sẽ đứng lên vì danh Ta, và tuyên bố sự Vinh Hiển của Ta, mà không hề biết ? 

Khi nào các con sẽ ra khỏi, và được tự do? 

 

Thời gian đã mãn, những Cô dâu của Ta đã được chọn và mặc áo trắng, nhưng những tấm vải lụa này 

vẫn còn khan hiếm trong các con, đàn chiên nhỏ. Vì các con không yêu Ta nhiều hơn những điều đó, 

hơn chính mình; Các con cũng không đặt của lễ đặc biệt trên bàn thờ trước mặt Ðức Chúa Trời... 

 

Vì vậy, Ta đã chưa hoàn tác! ... Đàn chiên nhỏ của Ta đã không biết Ta! Họ cũng không chấp nhận Ta 

hay lời Ta! Họ đã rời bỏ trong trái tim họ, bỏ những công việc đầu tiên! Họ nghe, nhưng không thể 

lắng nghe! Họ tụ tập để nghe lời Chúa, nhưng họ thu thập như những người đã đến để nghe một 

người chơi tốt trên một nhạc cụ ... Họ nghe những lời của Ta, nhưng họ sẽ không thực hành! 

 

Này, Ta đã truyền cho tôi tớ Ta, rằng ông đã chỉ cho bầy chiên nhỏ nầy những gì quan trọng nhất, ông 

có dấu hiệu, ông tuyên bố với các con mỗi lần các con gặp ông ta... Không cần nói một lời nào, nó 

được làm cho rõ như ban ngày! ... Hỡi đàn chiên nhỏ bé, đôi mắt của các con đã bị mờ, và các con 

không thể nhìn thấy quá khứ của chính mình, thậm chí sự phản chiếu của các con vẫn im lặng, vì các 

con không thể phân biệt được. Tuy nhiên, điều Ta đã truyền dạy cho tôi tớ của Ta thì rõ ràng, bởi vì 

ông ta phải tuân phục sự vâng lời của ông trên mặt ông ta và đã cống hiến hết mình.  

 

Các con là những đứa con mù lòa và ích kỷ! Ngay từ ban đầu, Ti-mô-thê đã được sai đến cùng các con, 

từ lúc ban đầu Người đã ban các sứ điệp của Ta cho các con! Ngay cả bây giờ, ông đã là tấm gương 

cho các con để noi theo, cung cấp những thông điệp của Ta bằng trang giấy, và bây giờ trong cơ thể 

của ông. Vâng, ông ấy vấp ngã như tất cả mọi người, nhưng mỗi lần ông ngã xuống, ông lại tập trung, 

và sức mạnh của ông ấy sẽ tăng lên rất nhiều ...bởi sự vâng phục của ông ấy, ông ấy đã đạt được sức 

mạnh, bằng sự tận tụy của ông ấy.  

 

Tại sao các con không hiểu Bài Giáo Huấn của Ta ? Làm thế nào mà các con không hiểu những dấu 

hiệu của Ta? ... Tình yêu của các con mất đi, sự cống hiến của các con sụp đổ, và sự vâng lời của các 

con sẽ bị thay thế bởi sự ích kỷ! Ta sẽ nói gì thêm nữa? Ta nên làm gì hơn? Ta đã không ban một món 

tiền thưởng, vô số các từ để chúc lành cho các con? ... Vì vậy, hãy nói ra những phàn nàn của các con, 

đàn chiên nhỏ! Hãy mang nó ra và tuyên bố sự tranh cãi của các con trước mặt Đức Chúa, nếu các con 

không có lòng kính sợ Đức Chúa Trời trong trái tim của mình! 



 

Vì vậy, Ta tuyên bố ngày hôm nay ...Nhiều người trong số đã được Ta gọi vào phục vụ sẽ vẫn còn, và 

họ sẽ thực sự phục vụ ... Họ sẽ không trốn thoát khỏi mùa thu hoạch đầu tiên. Và nhiều người trong 

số Ta đã kêu gọi làm chứng nhân cho Danh Ta Không được đưa vào trận chiến, vì họ bị đuổi đi ... Họ 

sẽ không còn làm chứng nhân cho Danh Ta, từ con số họ bị xóa. 

 

Như vậy, nó đã đến vòng tròn đầy đủ ... Timôthê sẽ đi với Ta và người kia, và một phần ba sẽ được 

tăng với con số, và tất cả những người khác được tuyên bố bằng một dấu hiệu. Này, Ta sẽ dùng những 

người thấp hèn của bầy chiên này, những người đã yêu mến Ta hết lòng, những người đã kết hôn với 

Ta từ lúc ban đầu, vì Ta biết chiên Ta ... 

 

Nầy, Chú Rể nói rằng: Hỡi Nàng Dâu của Ta, hãy đứng dậy đi lên núi Thánh của Chúa! Vì Ta đã kêu gọi 

ngươi, Ta đã không ngừng chúc phúc cho ngươi, hầu cho ngươi đến gần và đi theo Ta, để giờ đây 

chúng ta cùng đi qua cổng. Hỡi ngững người yêu dấu của Ta, Ta muốn các con ở với Ta, nơi Ta đang ở 

... Hãy đến đây, và cầm lấy tay Ta trong cuộc hôn nhân! " 

 

Nầy, Ta nói cùng các con, theo cách này, Ta sẽ chẳng còn nói cùng các con như một bầy chiên nữa. Vì 

vậy, hãy để mỗi người tìm lối đi riêng của mình; Mỗi người hãy chọn theo ý muốn của họ; Mỗi người 

hãy đến với Ta, từng người một, khi họ được chỉ định. Vì Ta là Đức Gia-vê, và Ta sẽ làm theo ý riêng 

của Ta, và Thánh Ý Ta sẽ được hoàn tất.   

 

Hỡi đàn chiên nhỏ, Ta đã ban cho các con thêm nhiều thời gian để ăn năn, nhiều ngày để ăn năn hối 

cải, bước đi cách công chính trong Ta ... Để trở về với Tình yêu ban đầu, công bố rằng Ta thực sự là 

người đầu tiên. Tuy nhiên, rất ít người đã nghe được tiếng của Ta, rất ít người đã đến với Ta trong sự 

thật ... Có một số ít, những người thực sự yêu mến Ta với toàn bộ trái tim của họ.  

 

Vì vậy, các con đã đưa ra quyết định của mình. Và lằn ranh đã được vẽ ra ... Chúa phán: Vụ thu hoạch 

đầu tiên được đặt ra. Mặc dù vậy! Có nhiều người được kêu gọi, nhưng chỉ có ít người được chọn ... 

amen. 


