
V5/23 Chúa giải thích... Timôthê là ai? Anh ta là một Tôi tớ,  

một Người vấp ngã, một Người tỉa cây Nho, hay một Tiên Tri? 

 

Từ YahuShua HaMashiach, Chúa Giêsu KiTô, Thiên Chúa và Đấng Cứu Thế của chúng ta - Ngày 17 

tháng 2 năm 2009 - Lời Chúa đã phán với Timôthê, cho tất cả những ai có tai để nghe 

 

Timôthê, Ta là Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi ... Thậm chí Ta đã mang ngươi ra. Ngươi là Tiên tri của 

Ta. Và khi một người, chẳng hạn như chính ngươi, rơi khỏi ân sủng, vấp ngã trong tội lỗi, thì có phải 

nó không bị loại bỏ khỏi anh ta không? Vì Ta đã nói với các ngươi và các tôi tớ thời cựu ước của Ta ... 

Người ta không thể sa ngã từ ân sủng một khi nó đã được ban cho. Người ta chỉ có thể vấp ngã trên 

tội lỗi và những trở ngại, mà satan đặt dưới chân của tất cả các sứ giả của Thiên Chúa, trong đó ngươi 

là một, và sẽ tiếp tục vấp ngã, cho đến ngày sẽ đến, khi Ta thiết lập ngươi, và tất cả các mảnh vỡ được 

quét sạch từ lối đi của ngươi ... Rồi ngươi sẽ không vấp ngã nữa. Vì Ta không thể vấp ngã, ngươi cũng 

sẽ không, và Ta sẽ được hoàn hảo trong ngươi, và vinh quang của Ta sẽ được hiển thị trên ngươi và 

bên trong ngươi … 

 

Thậm chí như ngọn lửa cháy sáng qua đôi mắt của ngươi, ngay cả với việc cháy sém da thịt, theo lời 

nói của ngươi, ngay cả để chinh phục các thần linh, các vị vua, và những con người vĩ đại, sự giẫm đạp 

của các quốc gia hùng mạnh. Vì sức mạnh là Đức Chúa, Người đã dùng ngươi, và tuyệt vời là cách của 

Ngài. Và bóng tối nào có thể chống lại Ta và những người Ta gửi? Và ai có thể vượt qua Ta? Và nếu 

không ai có thể vượt qua Ta, thì bằng cách nào họ sẽ vượt qua những ai Ta gửi? Vì Ta, bản thân Ta, sẽ 

được thành lập trong họ, thậm chí như ngọn lửa cháy!… 

 

Và, chúng, những kẻ đến để kích động Ta để tức giận, tất cả sẽ bị đốt cháy! Nhiều người khiêm 

nhường, ôm lấy sự ấm áp của Lời Chúa để ăn năn; và phần còn lại, sự khinh thường Thiên Chúa, 

những kẻ này sẽ bị cháy sém và quằn quại trong đau đớn, theo sức mạnh của Lời Ta, được đặt ra 

trong sự bất mãn nóng bỏng của Ta. Và Cha Ta sẽ phán xét họ, và họ sẽ nhận được phần thưởng đích 

đáng của họ. 

 

Vậy thì, Timôthê, con trai yêu dấu của con người, như ngươi rơi vào chân Ta như thế nào, như thể 

ngươi cũng đã bị cháy sém, mặc dù Ta đã không nói với ngươi theo cách này sao? ... Luôn nói với 

ngươi luôn bằng những lời dịu dàng và ân cần. sự khích lệ, trí tuệ, và khi cần thiết, những lời nói 

nghiêm khắc và mềm mại… Nhưng ngươi quằn quại như một người bị thương tích… Tại sao?  

 

Đứng lên! Chế nhạo tội lỗi của ngươi như một con người và đối mặt với kẻ thù của mình, và mang 

theo người đàn ông đó, mà ngươi nhìn thấy trong gương, và xác thịt của anh ta, vào sự phản đối ... 

Làm như vậy bởi sức mạnh của Thần Khí của Ta trong ngươi, và bởi sức mạnh của Danh Ta, trong đó 

ngươi biết và yêu thích. Làm như vậy trong tất cả sự tự tin và sự tin tưởng, và satan sẽ chạy trốn khỏi 

ngươi và tâm trí xác thịt của ngươi ... Ngoài ra còn làm cho cơ thể của ngươi để chống chọi với thẩm 

quyền của ngươi. Như Ta là đầu Cơ thể của Ta, vậy thì Ta đã khiến ngươi thành thạo chính cơ thể của 

mình. Lợi nhuận của sức mạnh con người mang lại chút ít và đến lúc không có gì… Ý chí của ngươi là 



thoáng qua.  

 

Vì vậy, lấy những gì Ta có và biến nó thành của ngươi, vì Ta đã trao nó cho ngươi. Tại sao ngươi không 

sử dụng những quà tặng của Ta? Ngươi cũng không có cố gắng để mặc vào tất cả các áo giáp này, mà 

chúng nằm trên sàn nhà ở trước mặt ngươi. Nhặt nó lên và trị vì! Trị vì trên bóng tối này mà nó gây 

phiền não cho ngươi. Vì satan được đặt dưới chân của Ta, như hắn được đặt dưới chân của ngươi. 

không còn bị lừa dối nữa. Vì nơi Ta sống, bóng tối không có chỗ đứng ... Ánh sáng ngự trị. Vì vậy, làm 

cho các chi thể của ngươi thành các chi thể của Đức Kitô, và Ta sẽ gây cho kẻ thù của ngươi đến và cúi 

đầu dưới chân ngươi. 

 

Con trai của Ta, ngươi được tách rời và thánh thiện, ngay cả khi Ta được đặt rời ra và Thánh Thiện ... 

Vì như Ta là, vì thế, những con tàu này sẽ trở thành ... Đặt rời ra trong vinh quang, cho vinh quang của 

Ta, ở tay phải của Ta... Ngay cả khi Ta ngồi ở tay phải của Chúa Cha trong Thiên Đàng. 

 

Vì vậy, thời gian đã đến để ngươi lãnh đạo, nhưng không như ngươi đã tưởng tượng, nhưng theo sứ 

vụ… Một người đầy tớ và người trồng tỉa nho, sứ giả của Thiên Chúa, một tông đồ và một vị tiên tri 

của Đấng Tối Cao và Đấng Kitô của Ngài. 

 

Người tôi tớ là gì so với thầy của mình? Và sứ giả là gì đối với Ngài? Do đó, ngươi sẽ dẫn đầu bằng ví 

dụ. Ngươi sẽ tạo ra một con đường để người khác đi theo, bằng cách làm đầy tớ của họ và rửa chân 

cho họ. Ngươi sẽ tiết lộ vinh quang của Ta, không phải bởi lời nói của ngươi, cũng không theo những 

suy nghĩ của trái tim của ngươi, nhưng theo hành động của Ta, sẽ được thể hiện qua ngươi, và bởi sức 

mạnh của suy nghĩ của Ta và Lời của Ta nói qua ngươi. 

 

Và khi ngày này đến, thậm chí nó đã đến rồi, và sự bắt đầu mới một lần nữa, khi Ta ra lệnh cho ngươi, 

nhiều người sẽ đến và tụ tập xung quanh ngươi và nói với nhau và trong trái tim của họ rằng… ‚Cách 

thức của người này là gì? Thật là một người lạ lùng và bất thường, người đứng trước mặt chúng ta, 

nói những lời khó hiểu và làm việc phép thuật? 'Thậm chí những người theo đức tin Kitô giáo đó, và 

những người Do Thái được biết đến là mộ đạo và chính thống giáo đó, cũng sẽ đến và tụ họp xung 

quanh, nói theo cách như vậy… ‚Cách thức của con người này là gì, ai đã đến trước mặt chúng ta và 

nói những lời dối trá như thế và phỉ báng chống lại Thiên Chúa và con người? Nhìn vào những việc làm 

của anh ta, có phải chúng không phải là tà ác và lừa đảo không? Những Lời của Ngài, có đáng khinh 

không? Vì không ai có thể làm những việc như vậy, trừ khi anh ta có sức mạnh của satan trong anh 

ta!'  

 

Khốn cho họ, Timôthê! .. Khốn với họ! Những kẻ giả hình cao cấp như thế vào cuối thời đại này ... 

Những kẻ lừa dối bị hư mất trong những sự lừa dối của riêng họ. 

 

Và khi ngày này đến, Timôthê, hãy nhìn qua những người nhạo báng này, và nhìn thấy vụ thu hoạch 

mà ngươi được gửi đi ... Hãy nhìn những giọt nước mắt chảy ròng ròng của họ, cúi đầu của họ, lặp lại 

những lời cầu nguyện và nhẹ nhàng cầu nguyện, khen ngợi và tạ ơn ... Khiêm tốn và sám hối. Và khi 

ngươi chấm dứt mọi điều Ta đã truyền lệnh cho ngươi, họ sẽ tiến về phía trước âm thầm và vươn tay 



ra, và ngươi sẽ nắm lấy nó, đi qua giữa đám đông, đi với họ để bẻ bánh, tạ ơn, và cầu nguyện . Thậm 

chí Ta sẽ đi với ngươi, và ở giữa ngươi, và lấp đầy trái tim của ngươi với ân sủng và bình an như một 

dòng sông, thậm chí để giải quyết bất động và kiên định. Điều này Ta đã nói trong tai của ngươi, con 

yêu dấu, và như vậy nó sẽ được. 

 

Tin tưởng trong Ta. Được là con tàu đã bể của Ta, sự phấn khởi lớn lao trong số những người nhận 

biết Ta ... Con Tàu vững vàng của Ta, thậm chí là một cái chướng ngại vật đáng ghét với thế giới và với 

những con người trong thời đại của bóng tối hiện tại này.  

 

Đừng sợ, vì bản thân Ta sẽ đi với ngươi. Ta sống và ở trong ngươi, vì vậy Ta sẽ là nơi ẩn náu của ngươi 

... Vì ngươi cũng sẽ ở trong Ta, và chúng ta sẽ là một ... Vì đó là phần thưởng của vị tiên tri. 


