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Từ Chúa, Đức Chúa Trời và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta. Ban cho ngày 31 tháng 3 năm 2013 

Lời Chúa phán với Timôthê, và mọi người có tai để nghe - Về việc mẹ của ông đến thăm 

 

Đức Chúa phán với tôi tớ của Ngài là Ti-mô-thê thế này, đừng để ý đến mẹ mình, cũng chẳng oán giận 

trong lòng, mà hãy tha thứ cho bà. 

 

Tuy nhiên, vì bà ấy không giữ các Điều Răn của Ta và không tuân theo mọi sắc lệnh của Ta, không 

được phép vào những ngày thánh của Ta, để nhớ và giữ cho chúng thánh thiện, luôn thỏa hiệp và làm 

tổn thương vì con cái mình, làm những điều mà Ta đã nói là không được làm ... 

 

Đây là những gì Đức Chúa Trời của ngươi phán... Những ai đó biết một tiên tri của Đức Chúa Trời cũng 

phải chú tâm đến những lời của vị ấy nói; và những kẻ đã nhận lãnh Lời Ta bởi bàn tay của vị tiên tri 

của Ta bị ràng buộc bởi chúng. Đối với những ai yêu mến Ta, luôn tìm kiếm để đi theo cách của Ta; và 

những người biết Ta thì nhận ra Lời đã ban cho những người mà Ta gửi đi, và tuân theo nó. 

 

Tuy nhiên đối với mẹ của ngươi thì không phải vậy. Vì miệng bà ấy đã làm chứng về tình yêu của bà 

dành cho Ta, nhưng hành động của bà lại trái ngược, cho thấy một trái tim xa rời Ta, một trái tim đã 

kết hôn với những người trong thế giới này, một đứa trẻ có hai lòng trong mọi cách của nó. Vì vậy, bà 

sẽ không vào nhà của tiên tri của Ta; cũng không đến gần kẻ nào nghịch cùng Ta. Và đây sẽ là một dấu 

hiệu, và cho một lời chứng cho họ, cho đến khi thời gian được thay đổi.  

 

Đối với những người đi cùng những người nổi loạn, và vứt bỏ hết số phận của họ với kẻ vô tri, đứng 

cùng họ; và những người giữ công lý của kẻ ác, và dễ chịu trong số những kẻ vu khống tôi tớ của Ta và 

nói xấu danh của Ta, đã thể hiện sự đồng ý. Vì vậy, một lần nữa Ta nói, bà ấy sẽ không được vào, Đức 

Chúa phán. 

 

Như đã được viết ra, thì nó sẽ và sẽ là như vậy ... Ai tuyên xưng Ta trước mặt người đời, thì Ta cũng sẽ 

tuyên xưng kẻ ấy ra trước mặt Cha Ta là Đấng ở trên Trời. Nhưng ai 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. Ta đã không đến để mang lại hòa bình 

nhưng chỉ là một thanh gươm. Vì Ta đã đến để đặt một người nam 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. Ai yêu cha mẹ mình hơn Ta, thì chẳng xứng đáng với Ta. Người nào yêu con trai con 

gái hơn Ta, chẳng xứng đáng với Ta. 

 

Hễ ai không vác lấy thập tự giá của mình và theo Ta, thì chẳng xứng đáng với Ta. Ai tìm kiếm mạng 

sống mình thì sẽ mất nó, và kẻ nào mất mạng mình vì lợi ích của Ta, sẽ tìm thấy nó.  

 



Ai tiếp nhận các anh chị em mình là tiếp nhận Ta, và ai tiếp nhận Ta 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. Người công chính, 

nhân danh người công chính, sẽ được phần thưởng của người công chính..  

 

Vì vậy, một lần nữa, như đã được viết ra ... Không được ganh tị với sự không đồng đều với những 

người không tin. Đối với sự thông công nào có sự công bình với sự vô luật pháp? Và sự hiệp thông có 

ánh sáng với bóng tối? Và Đấng Cứu Tinh với vua dối trá là gì? Hoặc một phần những gì có tín ngưỡng 

với một người không tin? Và những gì thỏa thuận có đền thờ của Thiên Chúa với thần tượng?  

 

Vì các ngươi là đền thờ của Thiên Chúa Hằng Sống. Như Đức Chúa Trời đã nói: "Ta sẽ ở trong chúng và 

đi giữa chúng nó. Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, và chúng sẽ là dân của Ta. " 

 

Vì vậy," Hãy ra khỏi giữa họ và tách rời, Đức Chúa phán như vậy. Đừng chạm vào cái gì là ô uế, và Ta 

sẽ tiếp nhận các ngươi. Ta sẽ làm Cha của các ngươi, và các ngươi sẽ làm con của Ta, Thiên Chúa Toàn 

năng. " 


