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Ngày 19 tháng 4 năm 2021,
Kính gửi: Tất cả các thánh đồ và các Hội thánh trong sự khôi phục của Chúa.
Vài năm nay, trang web The Bible—Recovery Version (https://bibleread.online/bible/ tiếng Anh; https://bibleru.ru/ và https://bible-ru.ru/bibliya/ tiếng Nga) đã cung cấp quyền truy cập bất hợp pháp vào hầu hết các ấn phẩm
chức vụ của nhà xuất bản Living Stream Ministry (LSM) và của Bible Book Depot (BBD), cũng như cung cấp
một ứng dụng Android tương ứng cho các thiết bị di động. Nhiều thánh đồ đang sử dụng những nguồn này để đọc
các ấn phẩm chức vụ, bao gồm Bản Kinh Thánh Khôi phục và các bài Nghiên cứu sự sống. Hôm nay, chúng tôi
đưa ra một cảnh báo nghiêm trọng liên quan đến trang web này cũng như ứng dụng được cung cấp.
Trang web The Bible—Recovery Version do anh Ruslan Skuratov tạo ra ở Kiev, U-crai-na. Trong nhiều năm,
trang web này đã cung cấp cách bất hợp pháp các sách chức vụ, thánh ca và các tài liệu lấy từ các ấn phẩm thuộc
bản quyền của BBD hoặc LSM mà không được cấp phép. Các anh em BBD chịu trách nhiệm về công tác xuất
bản giữa vòng các thánh đồ nói tiếng Nga đã nhiều lần cố gắng tương giao với anh Skuratov, yêu cầu anh tôn
trọng bản quyền của Living Stream Ministry và BBD cũng như đóng trang web của anh lại, nhưng lần nào anh
Skuratov cũng thẳng thừng từ chối sự tương giao đó. Anh ấy vẫn tiếp tục phát triển trang web của mình đến mức
thậm chí bắt đầu đưa ra những lời buộc tội chống lại BBD. Sau đó, trong sự tương giao công tác ở Ucrai- na và
Hội thánh ở Kiev, LSM đã nhiều lần yêu cầu anh gỡ bỏ các tài liệu bất hợp pháp, nhưng lần nào anh cũng từ
chối. Cuối cùng, LSM đã thông qua một công ty luật ở U-crai-na để liên hệ với anh Skuratov, nhưng anh vẫn
không chấp hành.
Thêm vào trang web The Bible—Recovery Version, vào năm 2016, anh Skuratov cũng tạo ra một ứng dụng
Android cho phép gửi đi các nội dung từ trang web của anh.
Ngoài việc vi phạm luật bản quyền trong việc cung cấp tài liệu được đăng tải bất hợp pháp, gần đây, anh
Skuratov cũng bắt đầu giới thiệu cho độc giả của mình những tài liệu được xuất bản bởi những người chống đối
sự khôi phục của Chúa. Những tài liệu này chứa đầy chất độc thuộc linh có thể gây thiệt hại thuộc linh nghiêm
trọng đối với các thánh đồ.
Đặc biệt là một phiên bản trực tuyến của cuốn “Nói thật trong tình yêu” của anh John Ingalls gần đây đã được
đăng tải trên trang web này và được giới thiệu theo cách gây thu hút ngay trên trang chủ. Từ năm 1987 đến 1989,
anh John Ingalls này (nay đã qua đời) đã khuấy động một cuộc phản loạn nghiêm trọng ở Anaheim, California,
chống lại sự khôi phục của Chúa. Cuộc phản loạn này đã lan rộng và gây ảnh hưởng đến rất nhiều thánh đồ và
các Hội thánh. Hậu quả của cuộc phản loạn này là một số thánh đồ đã lìa bỏ sự khôi phục của Chúa. Một số
người đã thất vọng đến nỗi mất đức tin nơi Chúa và lẽ thật của Ngài, và bước vào thế giới. Sau đó, anh còn tiếp
tục xuất bản nhiều sách hơn để chống lại sự khôi phục của Chúa và đầu độc các thánh đồ. Bây giờ, sách của anh
ấy lại được đăng tải tự do trên trang web The Bible—Recovery Version bên cạnh các sách chức vụ của anh
Watchman Nee và Witness Lee.
Chúng tôi không muốn bất cứ thánh đồ nào bị đầu độc thuộc linh bởi loại tài liệu này. Vì thế, chúng tôi nài
khuyên tất cả các thánh đồ không sử dụng trang web The Bible—Recovery Version, không cài đặt ứng dụng
Android của trang web vào điện thoại và không giới thiệu chúng cho những thánh đồ khác, đặc biệt là người mới.
Nếu ứng dụng này đã được cài đặt vào các thiết bị của anh chị em, chúng tôi khuyến khích anh chị em lập tức gỡ
bỏ. Chúng ta cần trung tín để được biệt riêng cho Chúa, không chạm đến sự chết (Dân. 19:11, 13-16; Lê. 11:31).
Anh chị em có thể vô tình đầu độc chính mình và các thánh đồ khác khi sử dụng trang web này và ứng dụng của
nó.
Nguyện Chúa gìn giữ chúng ta trong sự hiệp một của Linh để xây dựng Thân thể Ngài.
Trong Christ.
Các anh em phụng sự Living Stream Ministry

