
V3/13 Hãy buôngbỏnhữnggì của thế gian ... Hãy buôngbỏnhữnggì của thế gian ...  
Vì Đường Lốicủanóchỉdẫnđến Sự Báng Bổvà Tội Lỗi 
 
TĐTừ Chúa, Đức Chúa Trời và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, ban chongày 25 Tháng Mười Một, 2005 
Lời Chúa phán với Timôthê, chotất cả những ai có tai để nghe 
 
Câu hỏi của Timothy, đối với một số thành viên trong gia đình ... Chúa ơi, chúng con vẫn có thể tặng 
quà cho những người thân yêu của chúng con, miễn là nó không diễn ra vào ngày 25 tháng 12, và nếu 
chúng con không gọi nó là Giáng sinh? 
 
Đức Chúa, Chúa Tể của trời và đất phán ... Cácngươi, con cái của sự bất tuân! 
CóphảicácngươisẽbángbổDanh Ta, Danhmà Ta đã ban Con của Tathêmnữakhông? ... Như Đức Chúa ra 
lệnh, cáigìcóthìnói‘Có’, và 'Không' thìnói, không ... Tuân theo, hoặc không tuân theo. Hỡi nhữngngười 
rất yêu dấu, hãy làm theo Lời Ta đã truyền dạy các ngươi, và đi theo Người mà Ta đã sai đến chocác 
ngươi. 
 
Trong những việc tội lỗinày, hoàn toàn là một điều gớm ghiếc trước mặt Đức Chúa, ĐỪNG GÓP PHẦN 
VÀO! Đừng thay thế các lệnh truyềncủa Ta bằng các lệnh truyền tưới nước của con người... Ngừng 
uống rượu từ tất cả các vòi nước bị ô nhiễm! Vì Ta ghét tất cả những truyền thống bẩn thỉu của họ! Ta 
ghét cảnhtượngcủa họ! Họ đãbị hưhỏng! Những công việc xấu xa và ngoại tình, những cô gáiđiếmnhư 
harlot đã truyền lại từ tổ tiên của các ngươi! ... Cácloại thần tượng! Đức Chúa phán. 
 
Đức Chúa phán với tất cả những ai cố gắng thực sự hoáncải trong trái tim họ, những người tìm kiếm 
Danh của Ta và vinh quang của Ta, những người kêucầuDanh của Con Ta: Các ngươi có thực sự biết Ta 
không? Và nếu các ngươi muốn biết Ta như Ta thực sựlà, thì hãy buông bỏ thế giới này và từbỏ những 
cách xấu xa của nó ... Hãy ra khỏi giữa chúng và tách ra! Chớ lấy một phần nàocủa vật ô uế, và Ta sẽ 
tiếp nhận các ngươi. 
 
Hỡi nhữngngười yêu dấu, đừng tìmcách nói rằng: "Tôi làm những điều này bằng một trái tim trong 
sạch. Chúa sẽ hiểu, vì tôi làm điều đó vì tình yêu. "Vâng, tất cả những điều sinh ra từ tình yêu đều tốt 
và đẹp lòng Chúa, vì Ta biết hết lòngdạcủacácngươi, nhữngngười yêu dấu,thậm chí mọi ý định của các 
ngươi. Tuy nhiên, những ai yêu mến Ta phải tuân theo các mệnh lệnh của Ta và chú tâm đến sự dẫn 
dắt củaThần Khí của Ta, vì cảhai trongsự đồng ý. 
 
Như nóđã được viết ... "Thiên Chúa là tình yêu" ... Và nếu Ta là tình yêu, thì hãy vâng theo Ta như Ta 
đã yêu thương các ngươi. Hãy nhớ các nghị định của Ta và tuân theo cácĐiềuRăn của Ta ... Tiết lộ cho 
mọi người xem, rằng Ta thực sự là tình yêu thứ nhất của các ngươi, và một mình Ta, Đấng đáng được 
sựtôn thờ của các ngươi. 
 
Vì vậy, đừng yêu mếnhay chú ý đến những điều của thế gian này nữa,  
vì chúng đang qua đi; các ngươicũngsẽchẳng được yêu mến ai hơn Ta. Hoặc các ngươi đã quên 
đoạnKinh thánhnày: "Vì bấtcứai yêu mến cha mẹ, hoặcanh chị em, con gái, con trai, hơn Ta, thìchẳng 
xứng đáng với Ta", Đấng Cứu Chuộc của các ngươi, Thiên Chúa trong xác phàmphán, Đấng đã chết để 
chocác ngươi có thể sống. 
 
Vì vậy, hãy tôn vinh Ngài, Đấng đã từ bỏ mọi sự cho các ngươi, cho đến chết, vìvậy, bằng cách 
dânglênchoNgài mọi thứ trong cuộc sống của các ngươi chứ không phải của Ngài. Đóng đinh cuộc 



đờimình vì lợi ích của Ngài. Vì điều này sẽ giúp các ngươi hiểu rõ hơn về sự cứu rỗi thực sự là gì ... 
Kiến thức và sự chấp nhận chân lý, đó là tuyệt đối; mãi mãi đứng trên một ngọn đồi, sáng và 
chiếusáng; bất biến, không thể phá vỡ, được viết trên Đá vĩnhcửumà đã trở thành TảngĐáchínhcủa 
GócTường ... Núi tràn ngập toàn bộ trái đất, mãi mãi và mãi mãi. Amen. 
 
Vậy thì, những đứa con nhỏ bé yêu dấu của Ta trong đức tin, cốnghiến tất cả những gì thuộc về thế 
gian này; không dự phần vào tấtcảnhữnggì làm nhục Danh Ta. Hãy biến nó thành sự đềnbù từ tất cả 
những gì các ngươi đã làm trong những năm trước, và sau đó hoàn toàn tách biệtra. Hãy giữ sạch cho 
ba mươi mốt ngày, mànósẽrơi vào tháng cuối cùng của lịch của các ngươi ... Và để cho những người 
làm nhục Danh Ta, diễu hành sự dâm ô, hư không và tội lỗi, diễu hành trongsựvô ích cho đến khi sự 
hủy diệt đến. 
 
Và để cho những người thuộc về Ta mặcáobaobìvàsứctrotrênđầu, cầu nguyện than thở cho tất cả 
những ai cảm thấy tội lỗi của họ và yêu mến SựXúcPhạm, những người đã trở thành con trai và con 
gái của Satan, trong khi vẫn còn trong sự vô minh ... Bị điên cuồng, vôtưkhôngbiếtgì.. 
 
Hỡi nhữngngười rất yêu dấu, không phải là dângmột món quà. Thay vì vậy, chia sẻ những gì đã được 
ban cho các ngươi, trong Danh của Ta. Vì Ta là Chân Lý duy nhất, Con Đường duy nhất và Sự sống duy 
nhất ... Quà Tặng duy nhất và Sự Cứu Rỗi ... Được ban cho cáchnhưkhôngbởi ân sủng, được chấp nhận 
qua đức tin, tin tưởng, Ta LàĐấngmà Ta là là Quà tặng đích thực được gửi tới toàn thể nhân loại, là 
Đấng bởi Ngài mà mọi người đều có thểcósự sống đời đời. Amen… 


