
588. Đối với tất cả những kẻ đi theo Satan-Cha đẻ của Sự dối trá, trở nên khôn ngoan 

 

Ngày 18 tháng Giêng năm 2018 - Những lời của Chúa Giêsu đến Chị Clare. 

 

Lạy Chúa Giêsu Chúa đã phán với chúng con rằng, trong điểm yếu của chúng con, Ngài mạnh mẽ ... 

Điều này thật khó hiểu. Trong lòng nhân từ của Chúa, xin hãy mở lòng chúng con với chân lý này. 

Amen. 

 

Chúa Giêsu đã bắt đầu... "Ta có quá nhiều điều để nói, một ngàn năm không thể chứa tất cả. Nhưng 

Ta sẽ tóm gọn lại: 'Kiên nhẫn'. Clare, khi con ở điểm yếu nhất của con, Ta là Người mạnh nhất trong 

con. Ta biết nó không có ý nghĩa hợp lý của con người, nhưng đó là thật. " 

 

"Sức mạnh của Ta được hoàn thiện trong sự yếu đuối. "Vì thế, Ta sẽ kiêu hãnh hơn tất cả những điểm 

yếu, để sức mạnh của Đức Kitô có thể nghỉ ngơi trên tôi . ' 2 Cô-rinh-tô 12: 9 "Nhưng những gì tôi nói 

là, trái cây được thu thập khi con ở điểm thấp nhất của con là lớn nhất của của bất cứ điều gì đã được 

tập hợp trước đó. Điểm yếu của con làm cho sức mạnh của Ta tỏa sáng.Khi kẻ thù nguyền rủa con và 

con chịu đựng dưới sức nặng của nó, bởi vì nó không chịu nổi lời cầu nguyện, (có nghĩa là Ngài sẽ 

không nhậm lời nó - có một lý do cho nó) có một lý do rất tốt. " 

 

"Thánh Phaolô đã biết lâu trước đó, rằng Ý Ta muốn nói gì trước khi ông bị chặt đầu. Ông đã sống một 

đời hy sinh liên tục sau khi chuyển đổi, và ông đã nhận ra điều đó, sự tham dự và cùng làm việc trong 

Thập Tự Giá của Ta. " 

 

"Bây giờ Ta vui mừng vì những đau khổ của Ta cho anh em, và tôi đã lấp đầy trong xác thịt của tôi 

những điều thiếu thốn về nỗi đau đớn của Đấng Kitô vì thân xác của Ngài, đó là Hội  thánh. " Côlôse 

1:24 

 

"Công việc của Ta trên cây thập tự đã đủ? Khi Ta nói 'Đã xong rồi', Ta đã tuyên bố nó là đủ. Tuy nhiên, 

có ai yêu và không bao giờ mang gánh nặng cho người yêu của mình? "Nếu ai muốn theo Ta, thì phải 

tự chối mình, vác thập giá mình và theo Ta. " Ma-thêu 16:24 " Clare, chồng của con đã chọn điều đó, 

và anh ấy có may mắn đến mức nào, vì đã tham gia vào thập tự giá này. "  

 

"Vì vậy, một người quý báu của Ta, Ta khuyến khích con tiếp tục chịu đựng gánh nặng cho tới chừng 

nào mà Ta chọn sử dụng nó. Ông đã thực sự cứu người đàn ông trong quá trình chết và bị kéo xuống 

vực thẳm. Bằng những đau khổ và tất cả những lời cầu nguyện của con, người đàn ông này đang ở với 

Ta và sẽ mãi mãi biết ơn. Thật ra, anh chỉ còn cách vài giây để xa cách sự phân biệt đời đời với Chúa và 

sự khinh bỉ. " 

 

"Đó thực sự là một điều tuyệt vời để dành lại sự sống cho bạn bè - đặc biệt là những người mà con 

không biết gì cả. " 

 



"Ta biết rất rõ điều này đã được vào con, cũng như sự phản bội đã để lại cho con mà không cần sự 

giúp đỡ. Ta biết tất cả các chi tiết rất tốt. Và Ta chỉ có thể nói với con là mỗi giọt đau khổ được thay 

đổi thành biến đổi ân sủng cho các linh hồn ghé thăm kênh này và cũng cho những người khác. " 

 

"Clare, Ta sẽ mang tất cả các con. Đừng lo lắng về việc có sức mạnh để hát hay phục vụ Ta theo nhiều 

cách các con làm. Biết rằng ân huệ của Ta là đủ cho các con và không bao giờ làm các con bị bất cứ 

điều gì mà Ta không tận dụng nó. " 

 

"Đó cũng là sự khác biệt giữa vương quốc của Satan và của Ta. Hắn thích gây ra khổ đau và đánh lừa 

người ta để đi theo mình. Và họ rất háo hức đi theo, bởi vì một gốc cay đắng đã chiếm giữ trái tim họ. 

Họ từ chối không tha thứ, họ giữ mối hận thù và lâu dài để có được ngay cả với những người đã làm 

tổn thương họ. Và thậm chí tránh bất cứ ai làm tổn thương họ một lần nữa. " 

 

"Nếu họ chỉ quay về với Ta, Ta sẽ ban cho họ ơn để tha thứ. Ta sẽ tuôn đổ trên họ  tình yêu của Ta, 

cho họ thấy rằng Ta rất yêu thương họ và họ rất quý giá đối với Ta. Và nâng họ lên Trái tim Ta, cho họ 

một cuộc sống tươi mới và đầy hy vọng. " 

 

"Satan chỉ đến để giết, ăn cắp và tiêu diệt linh hồn, Ta đến để ban sự sống phong phú, Và không nơi 

nào hiển nhiên hơn là trong căn phòng của một linh hồn đang hấp hối. Satan có thể đã xé nát người 

đàn ông để chia nhỏ, nhưng Lòng Thương xót của Ta ôm lấy nó như một đứa trẻ và ông được bổ sung 

vào Vương quốc. " 

 

"Ta biến những rắc rối của các thánh của Ta thành những ân sủng mang lại sự hoán cải và hạnh phúc. 

Satan chỉ sử dụng người của mình như những cơn thịnh nộ bẩn thỉu, và khi hắn ta làm xong công việc 

bẩn thỉu của mình, hắn ta sẽ thiu đốt họ trong lửa mãi mãi. " 

 
"Một lần nữa, hắn luôn luôn thua cuộc, thông qua chứng bệnh tật, khi hắn gây ra đau đớn. Ta quay lại 
nỗi đau theo cách khác và lấy trộm một linh hồn từ hắn ta. Hắn luôn thua. " 
 
"Đối với tất cả các con Con cái của Ta, không có điều gì kẻ thù làm mà không có Ta làm cho nó trở nên 
tốt. Điều tồi tệ hắn làm cho người khác đau khổ hơn, thì những ân sủng sẽ lớn lao hơn mà Ta giải 
phóng cho tất cả những ai quan tâm và những người vẫn còn trong nanh vuốt của hắn. Một người sẽ 
nghĩ hắn đang giúp đỡ Ta, nhưng dĩ nhiên là không cố ý. Hắn không hiểu Ta sẽ chiến thắng như thế 
nào, như Ta luôn luôn thắng - và biến nó thành ân sủng, giống như Ta đã làm trên cây thập tự. "  
 
"Hãy khôn ngoan, hỡi những ai đi theo Cha của sự dối trá. Nếu hắn ta dạy các ngươi nói dối với người 
khác, hắn sẽ làm gì với các ngươi? Ta sẽ nói với các ngươi: hắn hứa với các ngươi một vương quốc của 
những khoái lạc, mà vương quốc ấy không hề tồn tại. Trừ khi các ngươi trở nên thông minh và nhân ra 
và quay lưng lại với hắn, và đến với Ta, các ngươi sẽ tìm ra khi các ngươi chết, vì lời hứa của hắn là tất 
cả những lời nói dối. "  
  
 
 



"Không có gì ngoài sự đau khổ, bùng phát và đốt xác thịt trong những cái vạc sôi, nơi mà da các ngươi 
sẽ bốc mùi từ cơ thể của mình - chỉ để mọc lại và lột vỏ lần nữa. Hắn sẽ đứng đó như các ngươi nói, 
"Nhưng tôi đã trung tín phục vụ ông! Ông đã hứa với tôi một phần thưởng! "Và hắn ta sẽ cười các 
ngươi để khinh miệt và khinh thường và nói, 'Đúng, tao đã làm! Và đây là phần thưởng của mày đây! '  
Cuộc sống của hắn là một Địa ngục sống, và bây giờ hắn tự giải trí mình như là các ngươi đang bị hành 
hạ bởi lũ quỷ của hắn.   
 
"Nếu các ngươi đến với Ta, Ta sẽ tha thứ cho những tội ác của các ngươi. Ta sẽ đưa các ngươi vào 
Vương quốc của Ánh sáng và Sự thật, và Ta sẽ bảo vệ các ngươi khỏi những kẻ vẫn còn dưới bùa phép 
xấu xa của hắn mà có thể làm hại các ngươi. " 
 
"Và dân của Ta, hãy cầu nguyện cho những kẻ thờ Satan này, đặc biệt là những người trẻ tuổi, những 
người đã bị cha mẹ và những giao dịch kinh khủng trên thế giới gây ra. Sự bất công, tàn ác, những sự 
phản bội-những hoàn cảnh khiến họ muốn kiểm soát những gì xảy ra với họ bằng bất cứ giá nào. " 
 
"Cầu nguyện cho họ, bởi vì sâu thẳm bên trong họ đã có một ánh sáng rực rỡ rằng, họ biết những gì 
họ đang làm là sai - nhưng họ chỉ không biết phải làm sao để thoát ra. Xin cầu nguyện rằng họ sẽ tìm 
ra những người bạn cũ khác, kể cả các nhân chứng trên youtube, để giúp họ đối phó. Và cầu nguyện 
rằng tình yêu của Ta làm họ sạch sẽ về tất cả những việc làm trong quá khứ cho những người đau khổ. 
" 
 
"Gần đây, hai người đã quyết định thoái đoàn vì lời cầu nguyện của các con. Vì vậy, đừng dừng lại việc 
cầu nguyện. " 
 
"Và Ta biết thời gian vẫn còn khá cam go ở đất nước các con và thế giới. Nhưng một sự thay đổi đã 
diễn ra và nhiều người làm ác của Chính Phủ Ngầm đang phải đối đầu. Xin cầu nguyện cho họ. Nhưng 
sẽ có hậu quả cho tất cả những người lao động này, và nước Mỹ sẽ chứng minh cho mục đích của 
mình trên thế giới một lần nữa. " 
 
"Tuy nhiên, có mối quan tâm. Vì với sự thịnh vượng có một tinh thần ấm cúng, vì vậy hãy biết rằng 
trong thời gian - mọi thứ sẽ trở nên nghiêm trọng. Nhưng khi họ làm như vậy, hàng triệu người Hồi 
Giáo sẽ được thêm vào Vương quốc, bởi vì các con đã cầu nguyện và chịu đựng những khoảng thời 
gian hỗn loạn và tự hiến thân này với Ta. "  
 
"Các con là cô dâu của Ta; Ta có nên chia sẻ nỗi buồn của Ta với các con không? Và thực sự Ta cũng 
vậy, Ta cũng chia sẻ nỗi buồn của các con. Không bao giờ Ta rời khỏi các con. " 
 
"Vậy, hãy tiến hành theo kế hoạch đã định sẵn. trung thành với Ta, theo hướng dẫn của Ta ban cho 
các con. Kiên trì chịu thử thách và áp lực để mang lại công việc của sứ mệnh của các con, điều này sẽ 
sinh hoa kết trái qua tất cả sự vĩnh hằng. " 
 
"Ta ban phước lành cho các con bây giờ, những người đang vươn lên và đấu tranh, và Ta hứa với các 
con rằng, kết quả của công việc của các con sẽ rất vĩ đại và ngọt ngào. " 
 
 
 
 



Ghi chú của Jackie, để ngăn ngừa bất kỳ sự nhầm lẫn nào... 
 
Trong Tiếng Kèn kêu gọi của Thiên Chúa, Thiên Chúa phán, chúng ta phải buông bỏ học thuyết về địa 
ngục và sự hành hạ đời đời, như được dạy trong các nhà thờ của loài người, và ở đây với Clare, Ngài 
nói, rằng Satan sẽ hành hạ những kẻ đi theo hắn trong cuộc sống của họ, bằng cách sống một cuộc 
sống trong tội lỗi mà không có sự hối lỗi. 
 
Hãy nhớ rằng, theo mặc định, tất cả chúng ta đều theo ma quỷ. Chỉ nhờ qua sự ăn năn chân thành và 
bằng cách đầu phục hoàn toàn cuộc sống của chúng ta cho Chúa Giêsu, chúng ta sẽ được giải thoát 
khỏi tội lỗi của chúng ta, điều đó phụ thuộc vào sự sẵn sàng của chúng ta, tha thứ cho tất cả những ai 
đã phạm lỗi chống lại chúng ta. 
 
Vâng, điều quan trọng nhất, sự khác biệt giữa điều đó, những gì được giảng dạy trong các hội thánh 
của con người và sự thật, do chính Đức Chúa Trời giảng dạy, mà họ khẳng định, rằng Đức Chúa Trời sẽ 
trừng phạt mọi người trong địa ngục, những người đã sống một cuộc sống tội lỗi, đó là báng bổ Danh 
Chúa trên thứ tự cao nhất. Vì điều đó được gọi là 'địa ngục', điều kiện đó mà chúng ta mang theo trên 
con đường sống của chúng ta, và Chúa Giêsu liên tục cố gắng để cứu chúng ta, Ngài đang kêu gọi 
chúng ta ăn năn, và đi khỏi con đường rộng lớn, dẫn tới sự hủy diệt. Vì vậy, Ngài không nói rằng điều 
kiện địa ngục không tồn tại, nhưng không phải Thiên Chúa đã tạo ra nó để trừng phạt con người, 
chính con người tạo ra nó, bằng cách rời khỏi con đường mà Thiên Chúa đã dành cho tất cả các linh 
hồn để sống , đó là con đường yêu thương, dẫn đến Thiên Đàng hưởng hạnh phúc đời đời. 
 
Vậy hãy theo Ngài trên con đường yêu thương để lên trời, và chúng ta sẽ không phải lo lắng gì cả về 
địa ngục. Cầu xin Ngài ban phước cho tất cả các anh, các chị em thân mến… 


