
V5/19 Ai là Người quan trọng nhất trong đời sống của các Con? 

 

Từ YahuShua HaMashiach, Ngài được gọi là Chúa Giêsu Kitô, và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, ban cho 

ngày 24 tháng 5 năm 2008 - Lời của Đức Chúa đã phán với Timôthê, cho những ai có tai để nghe 

 

Những người yêu dấu của Ta, những ai mà Ta đã gọi là bạn hữu của Ta, tin tưởng vào Ta ... Ngừng 

chối bỏ Danh xưng của Ta, và chấm dứt việc che giấu các việc làm của Ta. Ta đã kêu gọi các ngươi, 

thậm chí Ta đã làm tất cả những điều này. Vậy mà, các ngươi giữ bí mật những gì Ta đã phán, để trình 

bày trước mọi người, và giữ im lặng những gì Ta đã chỉ thị, sẽ được thổi kèn...  

 

Ngay cả khi ngậm miệng các ngươi theo yêu cầu của người khác, cũng nói theo những giai điệu mềm 

mại, và nói, " yên lặng, để những người khác không nghe thấy", khi Ta nói điều đó, và nói, "Hét to lên 

từ những mái nhà." 

 

Vậy hãy lắng nghe tiếng Ta, ôm lấy sự dẫn dắt của Thần Khí Ta, và làm những điều tốt lành trong đôi 

mắt Ta... 

 

Tuyên bố sự thật! Hãy hét to lên! 

 

Thế nên, không còn giấu giếm những gì các ngươi đang làm, như thể bằng cách nào đó các ngươi 

đang xấu hổ. Vì dù các ngươi nói, "Tôi sẽ giữ bình tỉnh", không có bình tỉnh! Dầu trong lòng các ngươi, 

các ngươi đã nói rằng: Tôi sẽ phục vụ trong nơi kín đáo, Ta nói cùng các ngươi sự thật, các ngươi chắc 

chắn đã chối Ta! Vì vậy, các con trai của Ta, cái gì có hãy 'Có', và 'Không' thì nói 'Không', như nó được 

viết; vâng lời, hoặc không vâng lời. 

 

Những đứa con trai của Ta, ai là Người trên hết? Các ngươi nói rằng Ta, nhưng các ngươi vẫn cố giữ 

vững được cái mà đang qua đi, để duy trì hòa bình đã ra đi - không nhận ra rằng điều này chỉ nhằm 

mục đích tỏ bày sự thật, rằng các ngươi không đặt những người vợ, hoặc sợ sự xung đột ở trên Ta, 

nhưng chính các ngươi! 

 

Vậy, hãy gập lưng các ngươi như con người, hầu việc Ta một cách chân thật và trung tín, hoặc không 

hầu việc Ta. Vì tốt hơn là không làm gì cả, còn hơn là để chối bỏ Ta bằng những công trình giấu kín và 

những bài diễn văn tối tăm. Các ngươi cũng sẽ không cố gắng biện minh cho mình bằng các dụ ngôn 

lầm lạc và sai lầm mà các ngươi không nhận được của Ta. 

 

Vì các ngươi không làm việc với trẻ em, cũng không phải với những kẻ giả vờ không biết, mà là những 

người trong nhà mình, mà các ngươi là đầu. Vì vậy, các ngươi chỉ đổ lỗi, con trai của Ta. Bởi vì hành 

động của các ngươi đã thêm vào tình trạng khó khăn của họ, thay vào đó các ngươi nên nhanh chóng 

thiết lập tất cả các con đường dẫn quanh co thành ngay thẳng lại! 

 



Hoặc các ngươi đã quên những câu Kinh Thánh này: "Ai tuyên xưng Danh Ta trước mặt người đời, thì 

Ta cũng sẽ xưng danh họ ra trước mặt Cha Ta ở trên trời. Nhưng ai từ chối Ta trước mặt người đời, thì 

Ta cũng sẽ chối bỏ họ trước mặt Cha Ta ở trên trời. Đừng nghĩ rằng Ta đến để mang lại hòa bình trên 

trái đất. 

 

Tôi đã không đến để mang lại hòa bình, nhưng chỉ là một thanh gươm. Vì Ta đã đến để đặt một người 

con trai chống lại cha mình, một đứa con gái chống lại mẹ cô, và một nàng dâu chống lại mẹ chồng; và 

những kẻ thù của họ sẽ là những người trong nhà mình. Vì kẻ nào yêu mến cha hoặc mẹ mình hơn Ta, 

thì chẳng xứng đáng với Ta. Người nào yêu con trai con gái, hơn Ta, chẳng xứng đáng với Ta. Còn ai 

không vác lấy thập tự giá mình mà theo Ta thì không xứng đáng với Ta. 

 

Ai tìm thấy mạng sống của mình sẽ mất nó, và ai mất mạng mình vì Ta sẽ tìm thấy nó. Ai tiếp nhận các 

anh chị em mình là tiếp nhận Ta, và ai tiếp nhận Ta thì tiếp nhận Đấng đã sai Ta. Ai tiếp nhận một vị 

tiên tri, nhân danh tiên tri, sẽ nhận được phần thưởng của tiên tri. Và ai tiếp đón một người công 

chính, nhân danh Người Công Chính, sẽ nhận được phần thưởng của người Công Chính?" 

 

Vậy thì, điều mà Ta đã nói với Thánh Phêrô, Ta cũng nói với các ngươi ... Các ngươi có yêu mến Ta 

nhiều hơn những điều này không? 

 

Rồi hãy chăn dắt Đàn Chiên của Ta, và chăm sóc các Chiên Con của Ta ... Đức Chúa phán! 


