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Hôm nay Chúa cho tôi viết một đề tài mới này hầu giúp các bạn
nào làm công việc giải cứu giúp người đuổi tà linh hiểu biết
thêm để làm công việc giải cứu nầy tốt đẹp, hoàn hảo hơn. Ngày
trước tôi thường làm công việc giải cứu như mọi người hiện nay
đang làm, giúp họ khước từ tội lổi và đuổi quỷ cho họ. Nhưng
sau một thời gian ngắn, họ bị ma quỷ đánh phá trở lại mạnh hơn
vì chúng dắt trở lại 7 con quỷ khác trở vào lại người đó vì họ
chưa ăn năn tội lổi của họ đã làm trong quá khứ. Kể từ ngày
Chúa Thánh Linh bày tỏ cho tôi biết cách ăn năn khước từ tội
lổi theo cách 5 ngón tay cho một tội lổi và đuổi tà linh kết
quả tốt, nhiều người đã tự làm công việc giải cứu, đuổi tà
linh cho họ được mà không nhờ người khác vào giúp giải cứu.
Dưới đây là những sự mới mẻ trong vấn đề tự giải cứu cho mình
trong DANH ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST ra thế nào?
1-AI LÀ NGƯỜI CẦN ĐƯỢC GIẢI CỨU?
Những người có dấu hiệu sau đây sau khi tin Chúa cần làm công
việc tự đuổi tà linh TRONG DANH CHÚA JESUS để giúp mình mở
trói hầu thoát khỏi sự khống chế của tà linh từ lâu trong thân
thể và tâm linh của họ. Dấu hiệu là họ không bao giờ có một
giấc ngủ bình an. Khi ngủ được chừng một vài tiếng đồng hồ thì
bị đánh thức bởi những bắp thịt co rút, giật mình vẩy tay vẩy
chân như có ai đó đánh thức họ dậy, thấy những cơn ác mộng,
hay bị bóng đè, hay bị mộng tinh, mộng du. Họ cũng thường hay
bị nhiều điều không may mắn xãy ra liên tục trong đời sống,
hoạn nạn, bênh tật, thiếu thốn tài chánh, lo lắng, không có sự

bình an, đầu óc rối beng, v.v. Bạn cần phải được Chúa giải cứu
bạn ra khỏi cảnh nầy càng sớm càng tốt. Mà giải cứu bởi ai?
Bởi loài người hay bởi Chúa? Dưới đây tôi sẽ liệt kê những vấn
đề giải cứu xem giải cứu với phương pháp nào là tốt nhất và
đẹp lòng Chúa hơn hết.
2- ĐƯỢC GIẢI CỨU BỞI NGƯỜI CÓ ÂN TỨ ĐUỔI TÀ LINH CÓ TỐT KHÔNG?
Từ năm 2011, tôi bắt đầu chức vụ giải cứu như bao nhiêu người
làm công việc nầy thành công rất tốt nhưng trong một thời gian
ngắn thì người đó bị trở lại nặng hơn ngày trước mà không ai
dám đứng ra nói sự thật, báo cáo cho mọi người biết sự thất
bại của mình trong vấn đề giải cứu, đuổi tà linh .
Có nhiều người có ân tứ làm công việc giải cứu được tốt đẹp
quay video đưa lên Face Book cho mọi người xem kết quả tốt là
người đã được kết quả cuối video thấy như là xong công việc
giúp người bệnh thành công. Nhưng người được giải cứu chưa ăn
năn tội lổi của mình làm với Chúa, chỉ khước từ mà thôi, cho
nên về nhà không sớm thì muộn sẽ bị ma quỷ tấn công trở lại
nặng hơn lúc trước.
Vấn đề giải cứu bỡi một người có ân tứ đuổi quỷ có nhiều điều
không tôt như sau:
-Chính người đang bị ma quỷ khống chế chưa biết ăn năn tội lổi
với Chúa và chứa nhiều điều tội lổi xấu xa không biết tự dọn
sạch lòng. Rác rến của họ là đồ ăn cho ma quỷ. Họ nuôi nó
sống, họ chấp chứa tội lổi là mời ma quỷ vào lòng. Chúa là
thánh, Ngài không thể làm đền thờ của Ngài trong thân thể con
người dơ bẩn được. Nếu đuổi ma quỷ đi ra khỏi người nó nhập
phá, nó phải vâng lời và đi ra. Nhưng chúng ta không thể giử
canh người đó 24/7 được cho nên nó sẽ trở vào và dắt thêm 7
con quỷ khác làm củng cố nội bộ, cho nên lần đuổi quỷ sau sẽ
khó hơn lần trước gấp 7 lần.
-Người muốn được giải cứu chưa tin tưởng người đang giải cứu
mình cho nên khai tội ra còn giấu giếm và nói dối cho nên phạm
tội thêm với Chúa.
-Người muốn được giải cứu nói ra hết tội lổi của mình cho
người giải cứu họ xong nhưng người giải cứu họ không kín miệng

đi nói xấu người đó cho mọi người biết. Hay khi có người lạ
mặt trong phòng ngồi nghe ngóng tội người khác thì liền đi bêu
xấu người được giải cứu cho mọi người biết. Khi người được
giải cứu nghe mọi người nói xấu mình thì nổi giận, không tin
tưởng người giải cứu mình nữa và theo phe quỷ datan trở lại.
-Người được Chúa giải cứu thoát ra khỏi bị tà linh khống chế
đến tìm người giải cứu mình mà cám ơn thay vì cám ơn Đấng đã
giải cứu mình là Chúa. Người làm công cụ giải cứu có nguy cơ
có thể chiếm lấy sự vinh hiển của Cha cho nên không sớm thì
muộn mất ân tứ chữa lành đuổi quỷ và ma quỷ nhãy vào người làm
giải cứu biến họ thành người của chúng nó hồi nào mà họ không
ay biết.
3-TỰ DỌN RÁC TÂM LINH CHO MÌNH LÀ NHƯ THẾ NÀO?
Cách nầy rất tốt và hiệu nghiệm gìn giử người tự giải cứu cho
mình với sự tiếp sức từ nơi Chúa có hiệu nghiệm lâu dài. Nếu
người đó có bị té ngã bởi tội lổi nào thì họ cũng có thể tự
đứng dậy được một mình vì biết cách tự dọn sạch lòng để gặp
Cha rồi và ăn năn khước từ những tội lổi mình đã phạm với Cha.
Tự dọn rác tâm linh cho mình là công thức giải cứu bởi ba ngôi
Đức Chúa Trời cho chúng ta có uy quyền trên tà linh, ma quỷ và
bệnh tật. Ăn năn khước từ tội lổi theo cách 5 ngón tay có sự
hiệp nhất của Chúa ba Ngôi hiệp lại giúp chúng ta tự đuổi quỷ
với uy quyền Chúa Cha ban cho loài người chúng ta từ buổi sáng
thế trên quỷ satan. Chúa Cha ban cho chúng ta uy quyền giày
đạp đầu con rắn (con rắn là thiên sứ sáng láng lucifer đã giả
dạng mang hình hài con rắn để dụ dổ bà Eva ăn trái cấm cho nên
Chúa phạt nó biến thành con rắn và phải bò bằng bụng để loài
người chúng ta có được uy quyền giày đạp đầu nó) nhưng chúng
nó có quyền cắn gót chân mình. Mấy hôm nay Chúa Cha có chỉ dạy
giúp cho chúng ta nên cầu xin Cha ban cho mình đôi giầy bằng
sắt, bằng thép, bằng platinum để nếu chúng ta có giày đạp đầu
con rắn thì chúng cắn gót chân chúng ta không được gì hết. Cảm
tạ ơn Cha đã cho chúng ta bí quyết nầy để chống cự lại đám quỷ
dử không mong gì cắn được gót chân của chúng ta nữa.
Tự dọn rác tâm linh cho mình là làm theo bài DỌN RÁC TÂM LINH

và tự đuổi tà linh cho mình bằng cách học thuộc lòng theo lời
chỉ dần 5 ngón tay để ăn năn và đuổi tà linh cho một tội
lổi.Vì từ năm 2011, tôi có làm theo cách giải cứu của nhiều
người đã làm từ lâu có kết quả trong thời gian ngắn hạn mà
thôi, nhưng sau đó người bị quỷ trói buộc nặng hơn lúc ban
đầu. Tôi thấy nhiều điều không tốt trong công việc giải cứu
cho nên tôi xin Cha cho phép một chương trình tốt đẹp hơn.
Chúa Cha có bày tỏ cho tôi cách ăn năn khước từ đuổi quỷ theo
cách 5 ngón tay cho một tội lổi rất tuyệt vời! Nhiều người đã
áp dụng và kết quả tốt.
Chúa có bày tỏ cho tôi những câu hỏi trong phòng chat để nhắc
nhở người bị ma quỷ khống chế nhớ lại những tội lổi mình đã
làm và liệt kê ra hết những tội lổi từ trước đến giờ mà bắt
đầu đuổi quỷ đi ra khỏi họ được. Họ học thuộc lòng cách 5 ngón
tay và xem trong sách nhắc họ nhớ lại nhiều tội lổi họ làm từ
lâu và ăn năn mổi tội lổi theo cách 5 ngón tay đó, đuổi hết
quỷ ra khỏi thân thể họ, kết quả tốt. Họ làm từ từ cho đến khi
không còn một tội lổi nào phía bên trong lòng họ nữa và họ mời
Chúa Thánh Linh vào lòng ngự trị làm đền thờ trong thân thể
của họ. Kể từ năm 2015 đến nay, quyển sách TỰ DỌN RÁC TÂM LINH
đã được in ra 10 ngàn quyển và biếu không cho nhiều người, kết
quả tốt. Nhưng cũng có nhiều trường hợp khó khăn người bị
nhiều tà linh trói buột từ tổ tông làm nghề thầy bùa, thầy
cúng, lên đồng không thể tự giải cứu giúp mình thoát ra khỏi
mạng lưới của quỷ dử cho nên mấy tháng nay Chúa có chỉ dạy tôi
bổ túc thêm phần thiếu sót với sách mới với tựa đề “LÀM THỂ
NÀO ĐỂ GẶP CHA”
4-DỌN SẠCH LÒNG ĐỂ GẶP CHA LÀ NHƯ THẾ NÀO? (bài trên hình
avatar của tôi, bấm vào sẽ mở bài ra cho các bạn đọc và làm
theo)
“DỌN SẠCH LÒNG ĐỂ GẶP CHA” là phiên bản của cuốn sách mới nhất
của tôi qua sự bày tỏ của ba ngôi Đức Chúa Trời để bổ túc thêm
phần thiếu sót cho quyển sách củ “TỰ DỌN RÁC TÂM LINH” có thêm
vào hai phần đầu A và B. Phần C là sách TỰ DỌN RÁC TÂM LINH
như bản củ. (Hiện nay chưa có tài chánh để in sách mới nầy,
nhưng có lẽ trong thời gian ngắn quyển sách bỏ túi nầy sẽ được

in ra và phân phát cho các bạn)
-Phần A: Gồm phần chỉ dẩn đuổi tất cã tà linh bất hợp pháp mà
bạn không biết tên chúng nó. Cũng như các phần đuổi tà linh
thì phải làm theo cách 5 ngón tay nhưng không nêu tên chúng nó
lên từng con tà linh một. Bạn sẽ nghe thấy chúng nó rất nhiều
chạy ra khỏi người của bạn với triệu chứng khác nhau. Khi nào
bạn đuổi chúng nó xong hết tà linh bất hợp pháp rồi thì đến
phần B
-Phần B: Gồm chỉ dẩn đuổi tất cã tà linh trên tội tổ tông của
mình hai bên nôi ngoại gồm ít nhất 4 đời. Những người có ông
bà cha mẹ làm thầy cúng, thầy bùa, lên đồng lên cốt thì bị
trói buột rất nặng, phải chấp nhận tội họ làm như là tội của
bạn làm, ăn năn theo cách 5 ngón tay từng tội cho họ xong đuổi
quỷ từng tội cho họ. Bạn sẽ cảm nhận chúng nó chạy ra khỏi
thân thể bạn kinh khủng luôn. Ma quỷ vào trong bạn rất êm đềm
bạn không thấy, nhưng khi chúng nó bị đuổi, đi ra chúng làm
nhiều triệu chứng kinh khủng luôn. Bạn không nên sợ hãi vì
phải có triệu chứng mới biết là chúng đã đi ra khỏi bạn. Nếu
bạn đuổi hoài mà không thấy chúng đi ra khỏi bạn không có
triệu chứng gì hết. Bạn cảm nhận sự trói buột vẩn còn đó mà
không thấy gì đi ra khỏi bạn hết, đừng lo, hãy làm lại với tất
cã cái tâm của mình, không phải bài họ thuộc lòng, làm 5 phần
hoài hoài cho đến khi đuổi chúng đi được mà thôi.
-Phần C: Gồm bản củ của sách TỰ DỌN RÁC TÂM LINH. Học thuộc
lòng cách ăn năn khước từ tội lổi theo cách 5 ngón tay rồi dọn
từng tội một cho đến khi xong. Khi nòa xong rồi người rất nhẹ
nhàng và mời Chúa Thánh Linh vào lòng ban, làm đền thờ trong
lòng bạn trở lại. Bạn sẽ cảm nhận được một sự thay đổi tuyệt
vời, một con người mới được tái tạo bằng Chúa Thánh Linh.
Không có tiền mà mua được. Bạn đang có vé vào nước thiên đàng,
được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh, một đứa con hoang đàng được
trở về nhà Cha. Hallelujah! Chúa thật tuyệt vời!
Mong rằng mọi người tin Chúa Jesus có cơ hội đọc và làm theo
tài liệu “DỌN SẠCH LÒNG ĐỂ GẶP CHA” hầu đến gần Chúa Cha với
tấm lòng trong sạch, được nhận lấy uy quyền đuổi tà linh và

được Chúa chữa lành mọi tật bệnh. Nhiều người sau khi dọn sạch
lòng thì mọi bệnh tật tự nhiên tan biến luôn. Cha chúng ta
thật là trên cã tuyệt vời đã ban cho chúng ta một cách giải
quyết những nan đề tội lổi và tự đuổi tà linh cho mình thật là
trên cã tuyệt vời! Amen!
(Viết bởi sự bày tỏ của Chúa Cha, soi dẩn bởi Chúa Thánh Linh
trong danh Chúa Jesus)

