
516. Đừng để mình làm Nạn nhân của cái Bẫy của Satan 

 

Lời của Chúa Giêsu đến Chị Clare ngày 29 tháng 6 năm 2017 

 

Chúa Giêsu đã bắt đầu... "Clare, khi Ta ban cho con một cái gì đó để làm, con có thể được tích cực 

trong ân sủng để làm điều đó, bao phủ trong con hoàn toàn sẽ có thể làm điều đó, mặc dù có những 

căng thẳng.Ta không bao giờ yêu cầu bất cứ điều gì cho bất cứ ai mà quá sức của họ, không thể làm 

với ân sủng của Ta. Ân sủng của Ta cũng giống như một người trợ giúp vô hình, bằng cách nào đó việc 

làm sẽ được diễn ra và kết thúc suôn sẻ. Bằng cách nào đó, sau khi tất cả những đấu tranh và thất 

vọng, tất cả của một sự đột ngột - sau khi tạ ơn đi kèm với lời cầu nguyện - tất cả mọi thứ các con 

đang phải vật lộn với nó, thì đâu lại vào đó. " 

 

"Xu hướng khi các con chạm vào rào chắn là phàn nàn, thay vào đó, các con nên nói, 'Cám ơn Chúa, vì 

công việc này, Chúa có thể giúp con được không? Con đã chạm vào bức tường gạch này và con biết 

Chúa luôn trang bị cho chúng con để hoàn thành bài tập của chúng con. " Điều này cộng với lời thú 

nhận về sự yếu đuối và bất lực của mình, mà nó sẽ di chuyển Trái Tim của Ta để ban cho các con ân 

sủng. " 

 

"Cách khác là các con có thể bị quẫn trí, vì các con đang phải đối mặt một bức tường gạch, mà không 

có sự tự tin để giải quyết, ngay cả với sự giúp đỡ của Ta. Điều này có thể được diễn tả là "Con mệt mỏi 

tối nay. " 

 

"Hoặc "Con sẽ đợi cho đến khi nó thật yên tĩnh trong nhà để làm việc này." Hoặc, 'Ngày mai sẽ là ngày 

hoàn hảo để giải quyết nó.' Đây là sự trì hoãn và những gì ma quỷ muốn làm cho các con trì hoãn, để 

nó có thể điền vào đó với một cái gì đó về xác thịt mà sẽ tạm thời làm cho các con cảm thấy dễ chịu. 

Sau đó, lũ quỷ lên án sẽ kéo đến và đánh bại các con. " 

 

"Vì vậy, nó trông như thế này: sự thất vọng, sự lười biếng dưới sự chần chừ của sự trì hoãn, sự không 

hài lòng - với một cảm giác mơ hồ về tội lỗi, ẩn mình phía sau nó, và cuối cùng, tìm kiếm một cảm giác 

ước muốn để thay thế, lấp đầy lỗ trống lớn được tạo ra, bằng cách không hoàn thành những gì các 

con đặt ra để làm, rồi thì kẻ thù đưa cho các con một chút vui sướng, mà các con thực sự biết hơn là 

để thưởng thức. " 

 

"Các con ăn mồi của nó, cảm thấy sướng trong khoảng từ 15 phút đến một giờ đồng hồ và sau đó tội 

lỗi nổi lên kết án kết thúc các con. Trong hoàn cảnh đó  các con bị làm cho xa lánh Ta. "  

Vì vậy, bây giờ để thêm sự xúc phạm đến vết thương của Ta. Các con bắt đầu tránh cầu nguyện, bởi vì 

các con không thể chịu nổi để đối diện với Ta. " 

 

"Ta có thể nói, đó là điều tồi tệ nhất các con có thể làm? Nhân đây, Ta ở bên phải, bên cạnh các con, 

đang theo dõi các con, lấy đi miếng mồi của ma quỷ, và cố gắng làm cho các con dừng lại. Nhưng có 

một hình thức đặc biệt của những lỗ tai điếc đặt xung quanh. Thời gian đó để khuyến khích các con 



lẩn tránh để lắng nghe những lời cảnh báo của Ta, Và bây giờ, sự ham muốn điều các con muốn đặt 

vào và làm cho vô hiệu sự phán quyết tốt của mình. " 

 

"Hỡi những Cô dâu yêu dấu, Ta biết chính xác các con đang làm gì và tại sao. Đừng xấu hổ khi đến với 

Ta, vì thế, đó là động lực cơ bản cho tất cả những điều này ngay từ đầu. Hắn muốn tách rời các con 

khỏi Ta .Vì vậy, hãy chạy đến với Ta và thưa rằng "lạy Chúa Giêsu con đã muốn làm điều gì đó mà con 

không nên làm, xin hãy giúp con." 

 

"Đó là khi Ta thực hiện hành động, Ta mang đến cho các con một Rhema tươi mới, Ta giữ các con 

trong vòng tay của Ta hoặc chơi một bài hát thể hiện tình yêu thương và sự thận trọng của Ta rất 

nhiều để giải thoát các con khỏi sự dữ. Ta cam đoan với các con về tình yêu vô điều kiện của Ta. Ta sẽ 

không rời xa hoặc từ  bỏ các con, thay vì Ta làm đau các con, Ta đau đớn khi thấy các con rơi vào 

những cái bẫy của kẻ thù.Ta đau đớn vì chúng ta đã làm rất tốt trước khi các con cho phép sự phân 

tâm này chuyển hướng tâm trí các con khỏi sự thất vọng.Ta đau vì Ta biết những hậu quả khi Kẻ thù 

đến, đi kèm với đội hình chỉ trích của nó. " 

 

"Và Ta thậm chí còn nghĩ..." Nếu anh ấy hoặc cô ấy rơi vào tình trạng này và những phiền phức khác 

và không bao giờ quay trở lại với Ta? " 

 

"Các con có biết cơn đau đó sâu sắc thế nào không?" Vâng, nó sẽ vượt quá khả năng của các con để 

cảm nhận. Nó giống như cái chết của một người thân yêu, một mình mối đe dọa đó rất đau đớn. Bởi 

vì đó là cách mà Ta đánh mất con người. Những linh hồn đã gần gũi với Ta cách tuyệt vời, nhưng đã 

đụng vào một bức tường bằng gạch, và thay vì đến với Ta, thì lại chạy trốn khỏi Ta vào tội lỗi, và một 

số không bao giờ trở lại. " 

 

"Ôi, làm ơn. Xin vui lòng, Hỡi những Cô Dâu của Ta, đừng làm nạn nhân của những cái bẫy của Satan, 

làm ơn, những người thân yêu của Ta, quay trở lại với Ta, cho dù các con xấu hổ đến thế nào.Ta đang 

chờ đợi các con.Ta có giải pháp và sự giải quyết cho vấn đề của các con. 

Ta có sự tha thứ và thời gian để cho phép các con chữa lành những vết thương của mình, khi bị nuốt 

mồi câu, được trang trí bằng những cái móc. " 

 

"Hãy đến với Ta và Ta sẽ gỡ bỏ nó khỏi những phần bên trong của các con và khôi phục lại cho các con 

sự tự do mà các con đã có trong Ta và chúng ta cùng nhau giải quyết vấn đề, cho đến khi nó trở thành 

lịch sử. Đừng sợ đến với Ta. Ta đứng bên phải chờ đợi các con. Trái tim Ta mong muốn chữa lành, xoa 

dịu, giải thoát và phục hồi cho các con. Đừng trì hoãn. Hãy đến với Ta, Ta đau đớn vì các con. " 


