
V6/7 Vâng Lời Thiên Chúa ... Nếu Không Vâng Lời Thiên Chúa là phạm Tội! 

 

Từ YahuShua HaMashiach, Chúa Giêsu Kitô, và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, ban cho ngày 4 tháng 2 

năm 2010 - Lời của Chúa đã nói với Timôthê, cho Tất cả những ai có tai để nghe 

 

Câu hỏi này đã được hỏi ... 

Bằng cách đặt Thiên Chúa trên hết, và từ chối tham gia vào những ngày lễ của con người, liệu chúng 

ta làm mất danh dự cha mẹ và gia đình của chúng ta, những người nói rằng chúng ta nên tham gia 

không? 

 

Như vậy, Đức Chúa phán ... 

Những người thân yêu, một khao khát chân thành được giải phóng khỏi sự gian ác của con người và 

thế giới này là tốt lành và làm đẹp lòng Thiên Chúa. Đối với một người thực sự yêu mến Ta tìm cách 

làm hài lòng Ta. Và những người mà Ta cư ngụ, sẽ chạy khỏi những ngày lễ của con người mà Ta ghét, 

và khinh thường họ. Tuy nhiên, một người vẫn còn trong sự bất đồng với Lời của Ta trong những Tập 

không thể được thu thập, bởi vì họ đã chối bỏ Ta. Và bất cứ ai từ chối Lời của Ta, ủng hộ các học 

thuyết của con người, ôm lấy những gì trái ngược với Ta. 

 

Vì Ta nói cho các ngươi biết sự thật, bất cứ ai từ chối, không đồng ý, hoặc nói chuyện chống lại Giáo 

Huấn của Ta hay những Tiên Tri của Ta đều đã chối bỏ Ta theo cách riêng của họ. Sự kiêu ngạo đã bắt 

bớ họ, và tính kiêu ngạo đã trở thành bạn thân của họ. Kìa, họ đã ôm lấy thế gian và đường lối xấu xa 

của nó, và không tìm kiếm sự chấp nhận của Cha trên trời, mà là của loài người. Và tất cả những ai tìm 

kiếm sự chấp thuận của con người đều phải đi qua thung lũng với họ; và tất cả những người vẫn là 

bạn của thế giới đã trở thành những kẻ thù của Thiên Chúa, như đã được viết ra ... Vì vậy tất cả những 

người yêu mến thế giới chắc chắn sẽ bị bỏ lại trong đó; họ sẽ không trốn thoát! Quả thật, Ta nói cùng 

các ngươi, thế gian nầy sẽ bị chấn động và sự vinh hiển của loài người sẽ bị đổ xuống! Cũng vậy, 

những kẻ còn lại trên thế gian sẽ bị hạ xuống; nhiều người bị quỵ và được nâng lên, và nhiều người bị 

đau khổ và bị lên án, Chúa phán. 

 

Vì vậy, liên quan đến những ngày lễ nhân tạo, mà Ta ghét ... 

 

Hãy để cho tất cả những ai đã nhận được sự thật rời khỏi họ; Hãy để cho sự chia rẽ rõ ràng ... 

 

Và để cho những người nói rằng họ biết Ta, Tuy nhiên, đừng cố gắng đón nhận thập giá của họ và 

theo Ta, Gánh của gánh nặng của họ trong Ngày của Chúa, Vì họ không xứng đáng với Ta ... 

 

Chúa phán. 

 

Do đó, liên quan đến vấn đề vi phạm một điều răn dạy đối với người khác, câu trả lời là thế này... 

Ta là trên hết, trong đó, Mười Điều Răn cũng đã làm chứng. Đối với những ai thực sự yêu mến Ta, hãy 

vâng theo tiếng của Ta, và những ai vâng theo tiếng của Ta cũng đã hoàn thành Đạo luật luân lý, vì Ta 



là, và luôn là Mục tiêu mà Torah nhắm đến. Và tất cả những ai trong trái tim Ta, trước hết là phục vụ 

Ta mà không có hạn chế, luôn luôn đặt Ta trên hết, hơn mọi thứ khác. Đối với những người đi theo 

con đường của Ta, làm những điều tương tự Ta đã làm. Họ không thêm vào Lời mà ta đã truyền cho 

họ, và cũng không lấy đi từ nó. Kìa, họ giữ các điều răn của Đức Chúa Trời, như Ngài đã truyền cho họ 

và như đã được ghi chép, và không phải như các hội thánh của loài người sẽ làm. 

 

Vì vậy, những ai nói không với tội lỗi, và giữ sự tách rời khỏi điều Thượng Đế ghét, đã không phạm 

điều răn. Vì vậy, để tôn vinh bất kỳ cha mẹ nào vi phạm Luật, bằng cách tham gia vào những ngày lễ tà 

ác của con người, là vi phạm Luật. Tuy nhiên bằng cách tôn vinh Ta trong sự thật, tuân theo Lời Chúa, 

không ai có thể vi phạm Luật pháp. Vì vậy, có những người hỏi: "Bạn có vi phạm một giới răn để tuân 

theo người khác không?", Nói chuyện không có kiến thức, cũng không nhận ra lời nói dối ẩn bên 

trong. Đối với những người đặt câu hỏi như vậy đã chú ý đến những lừa dối tinh tế của cái ác, theo đó 

họ cũng được dẫn dắt, nhìn thấy những mâu thuẫn mà không tồn tại. 

 

Một lần nữa Ta nói cho các ngươi, người mà các ngươi chọn định nghĩa những gì các ngươi làm, Và 

một người chọn Ta sẽ không phạm tội ... 

 

Vì thế, hãy kêu cầu Danh Ta và làm việc ăn năn đầy đủ, bằng cách tách rời những điều không hợp 

pháp, tránh xa những điều Ta ghét, và các ngươi chắc chắn sẽ được giải thoát ... 

 

Ta là Thiên Chúa. 

 

 

 

Từ YahuShua HaMashiach, Đấng Được Gọi là Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, ban cho 

ngày 4/2/2010 - Lời Chúa nói với Timôthê trong thời gian học tập trực tuyến, vì đàn chiên nhỏ của 

Chúa và cho tất cả những ai có tai để nghe, và để (Hiểu thêm về Thư nói trên, "Hãy vâng theo Thánh Ý 

Thiên Chúa") 

 

Như vậy Đức Chúa phán... 

Các con trai và con gái của Ta, các con vẫn phải hiểu Lời của Ta và ý chí của Ta, về những điều Ta ghét. 

Khi cha mẹ nói với con mình, "Hãy vâng theo tôi", nhưng yêu cầu của họ dẫn đứa trẻ của họ vào tội 

lỗi, đứa trẻ nhận được sự hiểu biết về Con đường Ta phải chọn bước đi theo sự công chính mà họ đã 

nhận. Bởi vì không chịu phục tùng cha mẹ mình trong điều làm nên tội, họ đã không làm cho cha mẹ 

họ bị sỉ nhục, nhưng đã vâng Lời Chúa, làm điều thiện và tốt lành trong đôi mắt của Ta, cho thấy điều 

đó cần thiết nhất. Các con thân yêu, đây là nơi các con đã lầm, vì các con vẫn lắng nghe những lời thì 

thầm của người ác ... Đừng lắng nghe những bài diễn văn tinh tế và tối tăm!  

 

[Timôthê] 

Thưa anh chị em, satan muốn chúng ta tin rằng ngay cả khi chúng ta đang vâng lời Thiên Chúa nó vẫn 

còn có thể làm cho chúng ta phạm tội, và rằng việc đặt ý Chúa qua cha mẹ của chúng ta sẽ khiến 

chúng ta vi phạm giới răn thứ năm! ... Đừng để mình bị gài bẫy! Hãy vâng lời Đức Chúa Trời! 



 

Như vậy Chúa phán ... 

Các con thân yêu, hãy tỉnh táo! Vì Ta nói cho các con sự thật, các con vẫn chưa hiểu rõ mình là ai; Các 

con cũng không hiểu những cách của Ta, và các con cũng không muốn bước đi cùng họ. Học để nhìn 

với đôi mắt mới! Và không còn bị ràng buộc bởi nghi ngờ nữa, cũng đừng để nỗi sợ hãi làm các con bị 

giam giữ. Đối với kiến thức của Ta là sự hiểu biết, và tinh thần của Ta mang ra nhận thức mới trong 

những người đã thực sự nhận được, theo đó quyền lực satan được dễ dàng bị bẻ gãy ... Hãy hoàn 

toàn tỉnh táo, do đó, đến và ngồi trong ánh sáng của sự hiểu biết của Ta! Và không còn chú ý đến 

những giáo lý tham nhũng của hội thánh của con người nữa. 

 

Các con thân yêu, bằng cách không vâng lời cha mẹ về những ngày nghỉ hiện đại của con người, các 

con đã làm chứng cho họ bằng cách từ chối. Và bằng cách hành động của các con, các con đã cho họ 

thấy một cách tốt hơn, phóng to hơn điều đó phải là đầu tiên. Như vậy, trong sự công chính, các con 

đã giáng phúc cho họ bằng tấm gương của mình. Vậy, đâu là sự thiếu tôn trọng? Một lần nữa, Ta nói 

với các con, một người chọn Ta và thực hiện ý muốn của Ta không phạm tội, cũng không phải là bất 

hiếu dưới bất kỳ hình thức nào. Vì vậy, vâng phục cha mẹ mình, và tôn trọng họ trong tất cả những 

điều không chống lại Thiên Chúa hoặc vi phạm các điều răn. Tuy nhiên, tôn trọng không có yêu cầu từ 

một trong những người chọn tội lỗi, yêu cầu các con tham gia với họ. Đối với những ai làm điều đó 

làm Ta mất danh dự và đã không biết Ta. 

 

Hãy để điều này cũng được làm sáng tỏ với các con ... 

Tất cả những ai biết và hiểu về nguồn gốc của những ngày lễ của con người, và không có một lập 

trường chống lại họ, đã cho thấy mình là phù hợp với những người phạm tội nghịch cùng Ta; và tất cả 

những người thỏa hiệp, hay nhượng bộ, không có tình yêu thương đối với Thiên Chúa trong trái tim 

họ ... Hãy là ví dụ của Ta, do đó! Hãy nâng cao sự hiểu biết về những bước đi của Ta, đi ra và đi vào, 

yêu thương nhau như Ta đã yêu các con. Và để yêu thương cha mẹ của các con là để biểu lộ tình yêu 

của Ta cho họ, bằng cách đi theo Con đường của Ta. 

 

Các con yêu mến, các con xin Ta nhiều điều, Tuy nhiên, Ta không tôn trọng mọi yêu cầu của các con. 

Đây không phải là không tôn trọng, vì Ta yêu các con và chỉ làm điều đúng và tốt, liên quan đến các 

con ... 

 

Vì vậy, sau đó, Những người thân yêu của Ta, Như Ta đã nói với các tôi tớ thời cựu ước của Ta, Ta 

cũng nói với các con như vậy ... 

 

Các ngươi hãy mang ách của Ta trên vai, và học cùng Ta. Vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng. 

Và trong Ta, các con sẽ tìm thấy sự nghỉ ngơi cho linh hồn của mình… 


