
258. Lời mời gọi từ Chúa Giêsu đến những kẻ đang phục vụ cho Satan 

 

Thông Điệp Chúa Giêsu ban cho Thị Nhân Clare. Ngày 22 tháng 2 năm 2016   

 

Các phước lành của Thiên Chúa Cha Toàn Năng ở với chúng ta ngày hôm nay.  

 

Trong khi tôi cầu nguyện và tôi đã nói, "Lạy Chúa con đây. " 

 

Và Ngài Phán, "Cha mãi mãi ở đây. Lòng thương xót của Cha là vĩnh cửu, muôn đời sẵn sàng để nói 

chuyện với các con, con cái của Cha; để tân nương của Ta, những kẻ thậm chí đang ghét Ta. Sự hận 

thù của họ đối với Ta thì không có lý do. Nó được dựa trên những lời nói dối và sự hiểu lầm, xa lánh và 

xa cách thông qua thế giới của giá trị hứa hẹn hạnh phúc nhưng không bao giờ cung cấp.   

 

"Họ được hứa hẹn một nơi trong địa ngục của lòng tự trọng cao độ, quyền lực và vinh quang. Nhưng 

ở dưới địa ngục không có lòng tự trọng, chỉ hận thù; không có quyền lực, chỉ có bị tra tấn, không có 

khả năng để thoát khỏi, không có sự giúp đở, và chỉ có ô nhục. Không có vinh quang ở dưới địa ngục, 

các con Ta chỉ có nhục nhã và thiếu thốn. Không có vương quốc thống trị ở dưới địa ngục; đây là tất cả 

những lời hứa suông. Chỉ có sự ô nhục bất tận, đau đớn. Đau rát, sâu bọ ăn đau đớn triền miên, thân 

xác bị chặt tan nát rồi mọc trở lại, chỉ có thể bị phá vỡ một lần nữa và một lần nữa cho đến muôn đời. 

  

"Giờ đây chưa phải là quá muộn cho các ngươi. Hãy đến với Ta và Ta không chỉ sẽ cứu các con khỏi 

hình phạt đời đời, mà Ta còn bảo vệ các con khỏi các đồng nghiệp của các con, và những con quỷ mà 

các con đã giao du với nó để  thực hiện những phương án xấu xa của chúng. " 

 

"Các ngươi có hiểu không? Các quyền lực mà các ngươi được hứa ban là không làm chứng cho sự 

thật. Họ là những quyền lực giới hạn tất cả đúng - nhưng không phải quyền lực vĩnh cửu. Không, 

quyền lực của các ngươi sẽ kết thúc khi các ngươi bị ném vào trong hồ lửa. Không có gì vinh quang khi 

nhìn xem làn da của mình bị đốt cháy và chuyển sang màu đen và bị lột đi trong lửa cháy… và chỉ để 

mọc trở lại một lần nữa và lại một lần nữa... và một lần nữa. Các ngươi tin quyền phép của ma quỷ bởi 

vì các ngươi đã thấy sức mạnh của chúng, nhưng các ngươi cũng đã thấy những hạn chế của chúng. 

Những điều chúng nói rằng chúng có thể làm được... sẽ không bao giờ xảy ra. " 

 

"Đừng để mình bị lừa bởi cảm giác sai lầm này của lời hứa trống rỗng rằng các ngươi sẽ được cai trị và 

trị vì. Khi các ngươi chết, các ngươi sẽ bị kéo xuống hồ lửa địa ngục, ngững con quỷ sẽ hành hạ các 

ngươi bằng dao với lửa, thanh kiếm và dùi cui, bị nhốt trong ngục tù, hoàn toàn bị cô lập từ những 

người đồng bạn đã hứa rằng các ngươi sẽ được cai trị. Họ sẽ xé khối thịt từ cơ thể của các ngươi với 

răng và nụ cười quỷ quái của chúng trước sự đau đớn của các ngươi. Cơ thể các ngươi sẽ chết khát, 

nhưng các ngươi sẽ không được cho uống. Phổi của các ngươi sẽ thở hổn hển, nhưng sẽ không có khí 

cho các ngươi thở. Chỉ có mùi hôi thối của xác thịt thối rữa sẽ giữ cho các ngươi sống để tiếp tục sự 

tra tấn hết đợt này đến đợt khác và hết vòng tra tấn này đến vòng tra tấn khác cho đến muôn đời. " 

 



 

"Điều này có gớm guốc đối với các ngươi không? Quả thực nó là gớm, nhưng sẽ không giống nỗi đau 

giống như nỗi đau của việc bị lừa dối và bị giam cầm ở nơi này mãi mãi, trong khi những người Kitô 

hữu mà các ngươi thù ghét sẽ được cho ăn no đầy, được uống sữa và mật ong, sống trong biệt thự 

với tất cả những gì họ đã từng hy vọng hay mơ ước có. " 

 

"Các ngươi có hiểu không? Các ngươi đang bị lừa dối khủng khiếp. Tuy nhiên, lúc này vẫn còn thời 

gian để quay lại, trong khi các ngươi vẫn còn sống. Hãy đến với Ta và tất cả sẽ được tha thứ. Một cuộc 

sống mới sẽ là của các con và Ta sẽ bảo bọc các con khỏi kẻ thù của các con, vì các con sẽ thuộc về 

Ta."  

 

Bà Clare:Và vào thời điểm đó, tôi nói, "Ôi lạy Chúa, đây là tất cả quá thô thiển rồi."  

 

"Nó cần phải được nói cho biết, Clare. Có những người lắng nghe, nhưng trong đó đã có người bị rơi 

vào lời nói dối này, và Ta đang cố gắng để vươn tới họ trước khi quá muộn. Họ không có cảm nghiệm 

được tình yêu. Họ không có bình an, không có kinh nghiệm. Họ trong nỗi sợ hãi không biết ai là người 

có quyền lực hơn và những người vẫn có thể gây thiệt hại cho họ. Và trong tâm trí của họ họ suy nghĩ, 

'Nếu Thiên Chúa có thật và Ngài thấy tất cả những gì tôi làm? '" 

 

"Đúng vậy, Ta có thể trả lời cho họ. Rằng Ta có thật và Ta đã nhìn thấy, nhưng Ta phải chịu đựng sự 

đau khổ tồi tệ nhất trên Thập Giá để cứu chuộc họ khỏi sự điên rồ này, các ngươi đang sống. Một số 

các ngươi đã được hứa ban cho tiền bạc và danh vọng. Một số các ngươi đã có được tiền bạc và danh 

vọng, nhưng các ngươi đau khổ bên trong nội tâm. Tại sao vậy? Bởi vì tiền bạc, danh vọng, phụ nữ - 

đều không thể đáp ứng nhu cầu của các ngươi để được yêu thương và nhu cầu của các ngươi là để 

nhận biết Ta. " 

 

"Ta tạo ra không gian bên trong của các con, các con đã được bao phủ với những đống đổ nát của tội 

lỗi. Ta đã tạo ra không gian đó để Ta một ngày nào đó có thể lấp đầy với tình yêu của Ta, sự chăm sóc 

của Ta, quà tặng của Ta, và sự hướng dẫn của Ta. Các con đã không cảm nghiệm được tình yêu, vì vậy 

các con không có ý tưởng làm thế nào để thỏa mãn cho nơi bí ẩn trong các con. Đúng vậy, vì vậy Ta 

đến đây để nói với các con rằng, đó là một vị trí trong trái tim Ta đã dành cho các con. Các con là một 

kiệt tác của công trình sáng tạo của Ta, sống trong một hệ thống thoát nước - và Ta đến để mang các 

con về với Ta, và Ta sẽ khôi phục lại phẩm giá của các con và tình yêu mà các con khao khát. " 

 

"Các con không cần phải sống theo cách này nữa. Hãy đến với Ta và Ta sẽ tắm các con trong máu của 

Ta, và làm cho linh hồn đen tối của các con trở nên trắng và tinh khiết như tuyết. Hãy đến với Ta. 

Đừng sợ, Ta sẽ bao bọc các con. Hãy đến tới Ta."   

 

Bà Clare: Và tôi muốn thêm một điều vào Thông Điệp này. Các bạn có thể tra cứu về kinh nghiệm cận 

tử trên Internet, và các bạn có thể lắng nghe chứng từ của những người đã đi đến địa ngục trở về. Và 

những kinh nghiệm của họ như thế nào. Có rất nhiều bằng chứng, bằng chứng thực tế của Sự khác 

biệt giữa địa ngục và thiên đàng.   



 

Không cần phải tin lời nói của tôi - các bạn có thể tự sưu tầm đi?. Nhưng đặc biệt có một người như 

Ông John Ramirez, lời chứng của ông. Ông là một người đã từng thờ phượng Satan và được giao cho 

nhiệm vụ cai quản lãnh địa New York, ông nắm chức vụ rất cao trong hệ thống phân cấp của đạo thờ 

Satan. Và Ông đã được ơn trở lại.   

 

Mỗi đêm, Satan hiện ra với ông và chỉ dạy ông. Vì vậy, bạn có thể nghe lời chứng của ông mà không 

cần phải tin lời nói của tôi cho bất cứ điều gì.   

 

Những gì bạn không nhận thức được rằng một số bạn đã được tạo ra bởi Thiên Chúa để làm tiên tri và 

thầy thuốc, nhưng vì cách bạn đã lớn lên, bạn bị dẫn dắt đi sai lạc và đi tìm cuộc sống trong bóng tối. 

Bạn đã bị lừa dối về bản chất thật sự của Thiên Chúa, ngay cả những người trong nhà thờ cũng có 

những người đạo đức giả. Nhưng Thiên Chúa không có kẻ đạo đức giả. Chỉ có đạo đức giả ở con 

người, Nếu bạn muốn biết Ngài là ai, trước hết bạn phải nhận biết Ngài.   

 

Điểm mấu chốt là, Chúa yêu thương bạn và bạn không biết tình yêu là gì. Nếu bạn đến với Ngài, bạn 

sẽ tìm ra tình yêu. Xin Thiên Chúa chúc lành cho bạn. 


