
533. Satan sẽ ăn cắp Ánh sáng của các con, nếu các con cho phép hắn!  
 
Những lời của Chúa Giêsu đến Chị Clare ngày 8 tháng 8 năm 2017 
 
Chúa Giêsu đã bắt đầu... "Các con là một sinh vật của ánh sáng. Các con không phải là sinh vật mà như 
các con tỉnh dậy. Đó là hy vọng và giấc mơ mà ma quỷ ban cho các con: bị bỏ rơi hoàn toàn, đi bộ 
trong bóng tối, bối rối, phân tán, bị mất. Các con quỷ làm việc rất vất vả để dệt cái mớ bẩn thỉu của 
những lời dối trá đối với các con, vì vậy nên khi thức dậy, các con sẽ cảm thấy vô vọng. " 
 
"Nhưng các con là người dành cho Ta, đây là thực tế. Tràn đầy ánh sáng tràn ngập niềm hy vọng, ôm 
chặt lấy tay Ta và tràn ngập ân sủng, một cái bàn đặt trước mặt các con đầy những trái cây và rượu 
hảo hạng, mật ong từ trời. Tia sáng lấp lánh xung quanh các con, hy vọng thâm nhập vào bầu khí 
quyển các con đang ở, kỳ vọng và những bước khởi đầu mới. Các con được bọc trong một tấm chăn 
ánh sáng, đầy ân sủng, và tất cả các yếu tố cần thiết để tạo ra đều nằm trong tầm tay. Đây thực sự là 
các con. Đó cũng chính là những người đang ở trong vòng Tay của Ta, bám lấy Ta, trở lại với Ta một 
cách trọn vẹn, sau mỗi lần bị sao lãng được nối lại với Nguồn Sống của mình. " 
 
"Không có bóng tối trong con, Clare, vì Ta sống, di chuyển và hít thở qua con. Ta có Hữu Thể của Ta 
trong các con. Những gì các con tỉnh dậy là một cái chăn dối trá và bóng tối được thêu dệt bởi kẻ thù. 
" 
 
"Tất cả các tướng lãnh của Ta phải đối mặt với những lời nói dối hàng ngày, và thổi chúng khỏi đức 
tin. Ta không thể phát nổ từ bên trong các con khi các con được bọc trong bóng tối. " 
 
(Clare nói) Nhưng lạy Chúa, ánh sáng của Chúa không vượt qua bóng tối, như nó đã được viết? 
 
(Chúa Giêsu) "Vâng. Nhưng con phải cố ý vứt bỏ cái áo choàng để nhìn thấy Ánh sáng bùng phát. Đó là 
sự lựa chọn của con: được bao bọc trong bóng tối và lừa dối hoặc ném chúng đi trong đức tin, biết 
rằng Ta là Ánh sáng và trong Ta không có bóng tối nào cả. Các con phải chọn những gì các con sẽ tin: 
nói dối hoặc sự thật. Sau đó, các con phải hành động và ném những bộ quần áo nghiêm trọng mà kẻ 
thù đã đưa cho các con mặc vào. "   
 
(Clare nói) Và tại thời điểm đó, tôi chỉ cầu nguyện một lời cầu nguyện ngắn... Trong Danh của Chúa 
Giêsu, tôi từ bỏ bóng tối và tuyệt vọng của những lời dối trá của Satan. Tôi từ bỏ mọi lời dối trá chống 
lại Thiên Chúa và nắm lấy Ánh Sáng của Ngài sống trong tôi mọi lúc.  
 
(Chúa Giêsu) Hãy để rác rưởi được đưa đến vực thẳm và để ánh sáng, Ánh sáng của Ta chiếu sáng... 
Amen.  
 
"Điều này sẽ giúp, nhưng các con phải hợp tác với Ánh sáng và từ chối chấp nhận bất kỳ ý nghĩ trái 
ngược với điều này. Vì chúng sẽ cố gắng và cố gắng để có được chỉ một suy nghĩ xúc phạm trong đầu 
của các con. Đừng để nó, từ bỏ nó. Nếu các con không làm vậy, nó sẽ dính chặt với các con và những 
bóng tối khác sẽ bị thu hút bởi nó cho đến khi các con bị lừa dối. Đây là một nỗ lực hàng ngày. Vứt bỏ 
các tác phẩm của bóng tối và nắm lấy ánh sáng. " 
 
"Đã đến giờ để các con thức dậy từ giấc ngủ của mình, vì sự cứu rỗi của chúng ta đã gần hơn lúc 
chúng ta nghĩ. Đêm đã kết thúc; Một ngày đã đến gần. Vậy chúng ta hãy mặc áo giáp, không dành 



những hành động của bóng tối. Hãy để chúng ta cư xử theo kiểu cách, như ban ngày ... mặc lấy Chúa 
Giêsu Kitô... "Rô Ma 13: 11-14 
 
"Mặc dù Phaolô đang nói với những người chưa từ bỏ tội lỗi, nhưng đó cũng là nguyên tắc tương tự. 
Nhưng thay vì tội lỗi, đó là những tư tưởng che giấu trong bóng tối tàn phá. Các con là một thế hệ 
được lựa chọn, một Tư Tế, một hoàng gia, được tạo dựng bởi Cha đẻ của ánh sáng. " 
 
"Nếu các con cho phép nó, Satan sẽ ăn cắp ánh sáng của các con, với sự không tin. Đó là lý do tại sao 
các con phải được dốc đứng trong Ta, chứ không phải cho thế giới. Những tuần vừa qua đã cực kỳ đe 
doạ đến cuộc đi bộ của các con, bởi vì các con được yêu cầu phải chi tiêu quá nhiều thực tế thức tỉnh 
của mình, chứ không phải trong Ta và trong Ánh sáng của Ta, nhưng trong thế giới tối tăm và tối tăm. 
Các con không thể sống trong bóng tối mà tỏa sáng với ánh sáng của Ta. Không, các con phải từ bỏ 
bóng tối và ôm lấy Ta, Hết lòng bám lấy Ta và những lời hứa của Ta dành cho các con. "  
 
"Nếu các con không bám vào Ta, bóng tối sẽ bám lấy các con. " 


