
V1/23 Chỉ  tìm kiếm ánh sáng ... Đừng tìm kiếm để hiểu bóng tối… 

 

Ngày 14 tháng 11 năm 2004 - Từ Chúa, Đức Chúa Trời và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta - Lời Chúa phán 

với Timôthê, Cho một người em gái của Timôthê, và cho mọi người có tai để nghe.. 

 

Về lời tuyên bố từ người chị em của Timôthê về việc nhìn thấy ma quỷ và linh hồn. 

Cô ấy hỏi, có phải họ là "những linh hồn đã mất" những người cần sự giúp đỡ của cô ta. Cô ấy cũng 

hỏi rằng cô ấy có nên quở trách những "con quỉ không?" 

 

Như vậy Chúa phán... 

Khốn thay, Ta nói với con, đừng đùa giỡn với ma quỉ! Chỉ có một, Một Đấng duy nhất, được ban cho 

quyền phép hoàn toàn về ma quỷ - YahuShua HaMashiach, Đấng được gọi là Đấng Kitô và Chúa Giêsu, 

là Chúa. Đối với những người chưa thực sự nhận được Thần Khí thì dễ bị tổn thương trước những ma 

thuật của ma quỷ; và những người cậy vào sức mình để chống lại quỷ dữ đang có nguy cơ nghiêm 

trọng, và sẽ dễ dàng bị áp đảo bởi chúng. Tuy nhiên, có một số ít người được Thiên Chúa tuyển chọn, 

có thể quở trách con quỷ trong Danh của Đấng Kitô, nhưng chỉ những người được ban cho mà thôi. Và 

đây không phải là thẩm quyền của họ, mà là uy quyền của Đấng Mếs-si-ah. 

 

Timôthê, con là một trong những người được lựa chọn mà sẽ được trao nó để hoàn thành những điều 

đó. Tuy nhiên, với em gái của con, cô ấy không được ban cho. Đối với tình huống của cô ấy là có cả 

thật và tưởng tượng. Cô nhìn thấy và nghe thấy những gì cô làm; ảo tưởng cùng với ảo giác, xuất phát 

từ nhiều năm sử dụng ma túy trái phép; những viễn cảnh giả tạo nổi lên trong cô ta bởi ma quỉ, và 

những người phục vụ hắn ta, trong một nỗ lực để giữ cho cô ấy mù lòa với Chân Lý. Vì cô ấy không 

biết cách, cũng sẽ không nắm lấy Chân lý như nó thực sự là. Vì vậy, cô vẫn chiến đấu với chính mình, 

vì tội lỗi của cô vẫn được khám phá. 

 

Timôthê, điều này Ta truyền lệnh cho con: Cầu nguyện cho cô ấy. Và khi cô ấy đến với con một cách 

chân thành, hãy khuyên cô ấy theo những gì Ta chỉ thị cho con trong khoảnh khắc đó. Vì tất cả chiên 

của Ta đi lang thang, song Ta chắc chắn sẽ dẫn chúng trở lại lần nữa. Hãy đưa Kinh Thánh cho cô ấy để 

đọc, Ta sẽ hướng dẫn con, và bởi sự vâng phục của con, Ta sẽ dẫn dắt cô ấy trở lại lần nữa. Và khi 

ngày của cô ấy đến, cô sẽ trở thành gương sáng cho những người đang và cũng đã như cô trước kia, 

và những người này mà cô sẽ khuyên bảo. Vì đây là lời kêu gọi đích thực cho cô ấy, nếu cô ấy chọn 

chấp nhận nó, nếu cô ấy chọn chấp nhận Ta như Ta thực sự là ... Nhưng để cô ấy xua đuổi ma quỷ, Ta 

nói không! 

 

Đối với những người tìm hiểu về bóng tối sẽ sớm tìm thấy chính mình bị mắc kẹt ở giữa nó,  

không thể thoát ra được ... 

 

Tuy nhiên, những người tìm kiếm Ánh Sáng sẽ tìm thấy nó, 

Và Ta sẽ cho họ thấy Con Đường;  

bóng tối không có chỗ đứng trong đó... Ta là Thiên Chúa… 


