BÀI CHAT GIÚP NGƯỜI LÃNH ĐẠO
LỞ PHẠM TỘI ĐƯỢC CHÚA GIẢI
PHÓNG: (BÀI SỐ 1)
BÀI CHAT GIÚP NGƯỜI LẢNH ĐẠO LỞ PHẠM TỘI ĐƯỢC CHÚA GIÓNG
PHÓNG: (BÀI SỐ 1)
Dưới đây là cuộc đối thoại thực sự đã xãy ra với một người
lảnh đạo tôn giáo đang hầu việc Chúa có ân tứ chữa lành và
đuổi quỷ từ mấy năm về trước, nhưng hiện đã bị té ngã vào bẩy
tà dâm và được ghi lại hầu giúp cho những ai chưa có kinh
nghiệm trong vấn đề chữa lành đuổi quỷ học hỏi thêm hầu rút
thêm kinh nghiệm thêm trong vấn đề nầy. Nên nhớ rằng chúng ta
chỉ là con người tầm thường đang làm công cụ trong tay một Đức
Chúa Trời hằng sống, Chúa Jesus, và Đức Thánh Linh để đánh
trận với ma quỷ, là kẻ thù nghịch lại với Ngài mà mắt chúng ta
không thấy được. Trước khi giúp ai chúng ta phải tự dọn sạch
lòng mình, “TỰ DỌN RÁC TÂM LINH ” bằng huyết Chúa Jesus xin
Ngài thanh tẩy tất cã những tội lổi kính giấu của mình từ lúc
còn nhỏ cho đến bây giờ. Xong rồi phải cầu xin Huyết Chúa
Jesus bao phủ mình từ đầu cho đến chân và cho tất cã những
người trong gia đình mình và gia đình nạn nhân hầu cho ma quỷ
đi ra khỏi người bệnh không thể nào kiện cáo và nhãy vào ai
trong chúng ta được mà đi thẵng xuống nơi vực sâu. Nếu chúng
ta còn vướng bận nhiều tội lổi thì chúng sẽ kiện cáo chúng ta
mà nhãy vào chúng ta được.
BÀI CHAT VỚI D.Y. MỘT CHIÊN CHÚA BỊ VƯỚNG VÀO BẨY TÀ DÂM NHIỀU
NĂM CÓ ÂN TỨ CHỮA LÀNH ĐUỔI QUỶ BỊ CHÚNG VÀO NGƯỜI BẤT HỢP
PHÁP ĐƯỢC CHÚA GIẢI PHÓNG (BÀI CHAT SỐ 211)
Câu chuyện thật xãy ra vào năm 2014:
1/10, 7:36pm
D.Y.
chào cô Anhue doan

•
1/10, 7:38pm
Anhue Doan
Chào bạn
•
1/10, 7:38pm
D.Y.
Tôi có nghe người bạn tôi giới thiệu về cô,tôi rất vinh hạnh
được gặp cô.
Tôi được ngoài 50 tuổi còn cô bao nhiêu để dễ việc xưng hô
•
1/10, 8:02pm
Anhue Doan
tôi 62 tuổi
•
1/10, 8:03pm
D.Y.
Vậy em phải gọi bằng chị mới phải, em cảm ơn chị.
Chị cho phép em làm em chị không?
•
1/10, 8:11pm
Anhue Doan
Gọi chị em ok.
Em vào xem những bài làm chứng của chị trong FB notes của chị
để biết chỉ để biết chị làm gì trên mạng internet nhé
•
1/10, 8:12pm
D.Y.
Dạ cảm ơn chị nhé
Cảm ơn Chúa, Chúa thật tuyệt vời
•
1/10, 8:25pm
Anhue Doan
Em vào đọc bài chị đi
•
1/10, 8:28pm
D.Y.

Dạ em đọc rồi, em còn phải học nhiều lắm, thật em cũng thấy
Chúa thật tốt lành cho chúng ta.
Dạ cảm ơn chị nhiều nhé!
•
1/10, 9:02pm
Anhue Doan
Không có chi
Đọc những bài chát chị đi rồi từ từ chị sẽ giúp thêm em.
NGÀY HÔM SAU :
1/11, 9:23pm
D.Y.
Xin chào chị
•
1/11, 9:23pm
Anhue Doan
Chào em
•
1/11, 9:23pm D.Y.
Chị hôm nay khỏe chứ,
•
1/11, 9:24pm
Anhue Doan
Cảm ơn Chúa, chị vẫn khỏe
Em có đọc những bài chát của chị chưa?
Có đuổi quỷ và chữa lành trong những bài chát
Hôm nay được 209 bài rồi đó
•
1/11, 9:25pm
D.Y.
dạ có em đọc được khích lệ lắm em nghĩ thật Chúa không thất
tín cho ai luôn để lòng gần gũi với Ngài
•
1/11, 9:25pm
Anhue Doan
em đọc được bao nhiêu bài rồi?

•
1/11, 9:25pm
D.Y.
Em chỉ mới đọc vài bài đầu tiên của chị thôi
Thật em sẽ cố gắng tiếp tục nữa
Dạ cảm ơn Chúa thật ít có người tận tụy cho Chúa dù là công
việc hình như là công dã tràng nhưng được một mùa bội thu về
cho Chúa
Ở Vn có nhiều HT cần sự chữa lành tà linh, đuổi quỷ.
•
1/11, 9:36pm
Anhue Doan
Em có được ân tứ đó chưa?
•
1/11, 9:38pm
D.Y.
Em cầu nguyện xin Chúa cho chị mau về VN để giúp đở nhiều
người lắm, em cũng được ân tứ đó nhưng gần đây em hơi suy sụp
một ít.
•
1/11, 9:39pm
Anhue Doan
Hôm nào đọc xong bài chát của chị ba bốn bài đi rồi vào chát
với chị lại
•
1/11, 9:39pm
D. Y.
Hà hà trước kìa em có cầu nguyện xin Chúa chữa lành và cũng
đuổi nhiều ca quỷ cũng được khich lệ lắm chứ!
•
1/11, 9:39pm
Anhue Doan
Có lẽ lâu ngày rác rến vào nhà mà em không dọn dẹp nên ân tứ
cũng đi luôn
Bởi vậy Chúa khiến em vào chị giúp đây
mình không thấy rác rến của mình nhưng Chúa Thánh Linh biết
hết

phòng chát của chị giao Chúa Thánh Linh làm chủ
•
1/11, 9:41pm
D.Y.
Mấy năm gần đây vì hoàn cảnh gia đình làm em phải lộ toàn bận
rộn nên mất hết ân tứ Thánh Linh
•
1/11, 9:42pm
Anhue Doan
Hôm nay em rảnh không?
2 tiếng đồng hồ?
Chị giúp dọn rác ngay bây giờ nhé
Phải mất 2 tiếng đồng hồ
•
1/11, 9:42pm
D.Y.
Dạ được chứ bây giờ thì em rãnh
•
1/11, 9:43pm
Anhue Doan
Chỉ có thể giúp em dọn rác xong càng sớm càng tốt
Hăy làm theo những gì chị biên gửi sang cho em nhé
•
1/11, 9:43pm
D.Y.
Ồ cảm ơn chị nhiều lắm nhé
Vậy thì bắt đầu đi
•
1/11, 9:44pm
Anhue Doan
TRONG DANH CHÚA JESUS CON XIN DÂNG PHÒNG CHAT BÂY GIỜ CHO CHÚA
THÁNH LINH LÀM CHỦ AMEN!
•
1/11, 9:44pm
D.Y.
Amen
•

1/11, 9:45pm
Anhue Doan
1-Bạn có buồn giận ai không? Có những người đã làm tổn thương
bạn từ bé cho đến bây giờ bạn hãy tha thứ cho họ: Cha, mẹ, anh
em, người bạn trong sở làm, trong nhà thờ, từ nhỏ đến giờ…
Phải tha thứ hết. Kêu lên từng tên, từng người một và nói với
Chúa như sau: “TRONG DANH CHÚA JESUS CON THA THỨ CHO ÔNG_____,
BÀ_____, CÔ_____V.V.” Nói lên từng tên một. Chúa biết rõ lòng
bạn, vậy hãy tha thứ thật sự, từ tận đáy lòng, cho đến khi nào
nghe người mình nhẹ hơn lúc trước khi tha thứ mới xong.
•
1/11, 9:46pm
Anhue Doan
Kêu lên hết tên những người đã làm mình tổn thương và tha thứ
cho họ
•
1/11, 9:49pm
D.Y.
Dạ em làm việc này rồi
•
1/11, 9:51pm
Anhue Doan
Nghe người nhẹ nhàng chưa?
Những người từ nhỏ đến bây giờ
•
1/11, 9:51pm
D.Y.
Cảm ơn chị khi tha thứ được tấm lòng thấy nhẹ nhàng hơn
•
1/11, 9:52pm
Anhue Doan
2- Bạn có đang lo lắng về điều gì không? Tài chánh, con cái,
người yêu, thi cử, việc làm, v.v. Bạn phải ăn năn tội lo lắng
•
1/11, 9:54pm
D.Y.
Cảm ơn Chúa con xin ăn năn vì tội của con hay lo lắng vì nợ

nần về tiền bạc còn xin ăn năn với Chúa nhân danh Chúa Jesus
Christ Amen
•
1/11, 9:55pm
Anhue Doan
Giao cho Chúa lo
Hứa trả nợ
Không thiếu nó được
•
1/11, 9:56pm
D.Y.
Dạ, em cũng đã từng giao cho Chúa nhưng lâu lâu lại lo lắng vì
chủ nợ họ đòi làm cho em bối rối
•
1/11, 9:56pm
Anhue Doan
Hứa trã từ từ cho họ
Nợ nhiều hay ít?
Nợ vấn đề gì?
•
1/11, 9:57pm
D.Y.
Điều này em chẳng giám nói cho ai nhưng hôm nay bày tỏ cho chị
thật là ngại quá nhưng em biết điều này Chúa cho phép
•
1/11, 9:58pm
Anhue Doan
Bao nhiêu người vào kể hết cho chị nghe
Chị giao Chúa hết
Chị giữ kín cho họ
Như ông cha công giáo nhiều người vào xưng tội
Họ bỏ hết tất cả rác rến trong lòng
Bởi vậy chị nói đọc những bài chát để biết công việc của chị
ra sao
Bài chát được chị xin phép trước và đổi hết tất cả tên và họ
Và chị loại bỏ tất cã những gì có tính cách cá nhân trước khi
đăng lên

Nếu có tính cách là bài học chung cho nhiều người chị mới đăng
lên.
•
1/11, 10:00pm
D.Y.
Em chỉ còn mỗi việc nợ này làm em canh cánh trong lòng không
bức phá ra được. vậy bây giờ chị giúp em với nhé
•
1/11, 10:02pm
Anhue Doan
Em chỉ cần hứa với Chúa là sẽ trả nợ góp từ từ không giựt được
Giao cho Chúa lo
Ngài sẽ có cách của Ngài
Em chỉ giao phó mọi lo lắng nợ nần cho Chúa và hứa ngày nào
Chúa giúp trả nó xong
•
1/11, 10:07pm
D.Y.
Em cũng thật thấy xấu hổ vì luôn mang nợ tiền bạc
Có nhiều lúc mà quỷ nó lừa dối em làm em có lúc hơi ngã lòng
•
1/11, 10:10pm
Anhue Doan
Từ từ tìm Chúa trước hết Chúa sẽ ban lại cho tất cả những gì
em cần dùng
•
1/11, 10:12pm
D.Y.
Chị ơi em phải làm sao bây giờ?
•
1/11, 10:18pm
Anhue Doan
Chuyện nợ nần nhiều người vướng vào lắm. lỡ rồi bây giờ vấn để
đó giao Chúa lo tới đâu thì hay tới đó
Bây giờ lo lắng cũng mệt thôi
•
1/11, 10:20pm

D.Y.
Dạ em vâng lời Chúa ,em đã giao phó cho Chúa dù vậy em vẫn cứ
tin chắc rằng Chúa không để cho mình bị thiệt hại hay là bị
xấu hổ
•
1/11, 10:22pm
Anhue Doan
Chúa bảo trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công
bình của Ngài thì Ngài sẽ ban thêm cho mình mọi điều khác nữa
Nếu em để tiền và nợ nần trên Chúa thì đời sống tâm linh mình
sẽ bị nghẹt ngòi
•
1/11, 10:22pm
D.Y.
Dạ vâng
•
1/11, 10:23pm
Anhue Doan
Hết lo lắng chưa?
•
1/11, 10:24pm
D.Y.
Có nhiều lúc em thấy trong tâm linh mình lo sợ hải hùng lắm
•
1/11, 10:26pm
Anhue Doan
Ma quỷ làm em sợ hãi
Giao cho Chúa đi
•
1/11, 10:28pm
D.Y.
Hai vợ chồng em sẽ giao phó việc này cho Chúa
•
1/11, 10:29pm
Anhue Doan
3- Bạn có đang cắt đứt mối liên hệ với người nào không? vì gây
gổ hay buồn giận hay không? Bạn hãy ăn năn tội lỗi và hứa sẽ

làm hòa trở lại với họ (nếu là người yêu củ thì tha thứ không
cũng được vì sợ hiểu lầm)
•
1/11, 10:31pm
D.Y.
Vì có nhiều người bạn em không còn liên lạc với họ nữa và họ
cũng không liên lạc với mình nữa
•
1/11, 10:32pm
Anhue Doan
Mình không cắt đứt với họ
Họ muốn cắt thì không sao
Tha thứ cho họ và nếu gặp mặt họ thì chào hỏi như không có
chuyện gì xảy ra hết nhé
•
1/11, 10:33pm
D.Y.
Dạ em cảm ơn chị em vẫn vậy mà có nhiều lúc mình sống giống
như là sống hai lòng
Bằng mặt mà không bằng lòng
•
1/11, 10:42pm
Anhue Doan
Tha thứ hết chưa để sang phần khác nhé
•
1/11, 10:44pm
D.Y.
Dạ xong cảm ơn chị
•
1/11, 10:44pm
Anhue Doan
Tà dâm: Xem phim bậy bạ phim XX? Đọc hay nghiên cứu sách vỡ
văn khoa nói về tình dục nam nữ? Bị người nào sờ mó lúc còn
nhỏ? Thủ dâm(tự làm cho mình thoả mản tình dục)? Liên hệ tình
dục với người cùng phái hay khác phái? Bị thu hút đến người
cùng phái tính? Ban đêm có ma nào đến làm tình với mình không?
Làm tình trong mộng? Mộng tinh? Ăn nằm với “người thuộc cõi

âm”? Ác mộng? v.v. Ngoại tình? Làm đỉ điếm? đồng tình luyến
ái? Tình dục qua phone? Từng bị hãm hiếp? bao nhiêu lần? Ăn
nằm với đỉ điếm? Từng hãm hiếp người khác? Linh loạn luân,
linh đa thê, linh nhiều bạn tình, linh sex với thú vật, linh
sex toy, linh với đồ vật, linh swing, linh rình xem phụ nữ
tắm, linh nhìn trộm chỗ kín phụ nữ, linh sờ mó trẻ thơ, linh
quan hệ hậu môn, v.v.Nếu đã có gia đình rồi, bạn có liên hệ
sex với người phối ngẩu trước hôn nhân không? Bạn có làm tình
bằng đường miệng hay hậu môn không?
•
1/11, 10:44pm
Anhue Doan
cái gì có biên lên, không giấu, thành thật
dọn rác sạch sẽ mới mời Chúa tác động mạnh mẽ mới có ân tứ
chữa lành đuổi tà linh được
có gì không ?
nếu không có thì sang phần khác
•
1/11, 10:50pm
D.Y.
Trước khi tin Chúa em có ăn nằm cùng người khác không phải
vợ,có ăn nằm với gái, có xem phim x và đọc truyện dâm dục, sau
khi tin Chúa cũng còn có phạm tội ngoại tình với người khác
nhưng mà chị ơi em ăn năn việc này nhiều lắm bây giờ chị nên
cầu nguyện cho em về việc này vì linh tà dâm nó cứ theo khích
lệ em hoài làm em bị cám dỗ liên tục .
•
1/11, 10:51pm
D.Y.
điều này em không thể nói với vợ em được vì là điều căng thẳng
lắm
•
1/11, 10:51pm
Anhue Doan
chuyện này phạm tôi với thân thể mình là đền thờ Chúa cho nên
bị xụp bẩy tà linh trói buột nặng lắm.
Nếu không xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau như lời

Chúa dạy thì chúng có thể theo mình suốt đời
Nếu tự một mình ăn năn với Chúa không gỡ trói mình ra được thì
phải kêu đồng đội đến kêu cầu danh Chúa và mở trói cho mình
phụ tiếp trong danh Chúa Jesus.
•
1/11, 10:52pm
D.Y.
em chỉ âm thầm cầu nguyện với Chúa cảm ơn Chúa hôm này em thật
sự nói với chị thôi
•
1/11, 10:52pm
Anhue Doan
chị cầu xin Chúa giúp đuổi tà linh tà dâm giúp được nhiều
người được Chúa giải phóng hoàn toàn rồi đó
•
1/11, 10:53pm
D.Y.
em thì nếu không được chuyện ấy là thủ dâm
•
1/11, 10:54pm
Anhue Doan
tà linh đó
lúc còn nhỏ có bị ai hãm hiếp không?
•
1/11, 10:54pm
D.Y.
thật khổ sở cho em quá nhưng chẳng dám nói cùng ai
•
1/11, 10:54pm
Anhue Doan
Chúa thương xót nên khiến em vào chị giúp đây
•
1/11, 10:54pm
D.Y.
dạ không nhưng từ lúc còn nhỏ đã thủ dâm rồi
•
1/11, 10:54pm

Anhue Doan
lần đầu tiên bao nhiêu tuổi?
biết về sinh lý của mình bao nhiêu tuổi?
•
1/11, 10:55pm
D.Y.
dạ lúc đó chắc là lúc 14,15 tuổi gì đó
sớm lắm lúc đó có khi đang ngủ nó cũng nằm mơ và xuất tinh
•
1/11, 10:56pm
Anhue Doan
xem phim x?
bắt đầu biết tình dục là xem phim x?
•
1/11, 10:56pm
D.Y.
xem phim thì chỉ lúc lớn thôi
•
1/11, 10:57pm
Anhue Doan
hãy nhớ lại lần đầu tiên tại sao biết về tình dục?
như thế mới nhớ tận gốc rễ của tội lỗi nhé
•
1/11, 10:57pm
D.Y.
vì lúc nhỏ ở quê biển thì chuyện trai gái còn nhỏ lắm đã biết
yêu đương rồi
•
1/11, 10:58pm
Anhue Doan
xin Chúa Thánh Linh soi sáng nhớ lại lần đầu tiên
•
1/11, 11:00pm
D.Y.
hồi nhỏ chỉ vô tình đụng nhằm vào chổ đó và bắt đầu thủ dâm và
cứ tiếp tục như vậy cho đến bây giờ
•

1/11, 11:00pm
Anhue Doan
lúc đó bao nhiêu tuổi?
•
1/11, 11:01pm
D. Y.
dạ lúc 14,15 tuổi gì đó
•
1/11, 11:01pm
Anhue Doan
có ý nghĩ với người cũng phái tính không?
hay thú vật?
•
1/11, 11:02pm
D.Y.
điều đó thì không
•
1/11, 11:04pm
Anhue Doan
ăn nằm với bao nhiêu cô gái?
mỗi một cô là một sợi dây trói buột hai người trở nên một thịt
và cần phải cắt bỏ, bẻ gãy nó trong danh Chúa Jesus
•
1/11, 11:04pm
D.Y.
và điều quan trọng đây chị ơi lúc gần đây có một cô cứ quyến
rũ em và làm em phạm tội này vơi cổ chúng em cứ liên lạc.
Riêng em thì em biết là mình không nên, nên em cứ cầu nguyện
ăn năn mà cứ bị ám ảnh việc đó hoài làm em mõi mệt lắm chị ạ
•
1/11, 11:05pm
Anhue Doan
bây giờ còn liên lạc không?
•
1/11, 11:06pm
D.Y.
dạ, nếu tính thì nhiều cô lắm làm sao tính được?

•
1/11, 11:06pm
Anhue Doan
cúp liên lạc với cô ấy chưa?
gái điếm thì không đếm được những người con gái khác mà yêu
thì phải nhớ chứ!
•
1/11, 11:06pm
D. Y.
dạ vẫn còn liên lạc nhưng em vẫn khéo léo âm thầm từ chối
không gặp nữa
•
1/11, 11:07pm
Anhue Doan
chúng nó có sợi dây trói buột hai người nên một thịt là quỷ
satan trói buột
tại sao không dứt khoát đi
em muốn đi địa ngục sao?
không lẽ bán linh hồn mình quá rẽ vậy sao?
•
1/11, 11:08pm
D.Y.
dạ, vì cô ấy em vẫn phải gặp mặt hằng tháng.
•
1/11, 11:09pm
Anhue Doan
cô ấy là quỷ ma chứ tin Chúa gì?
•
1/11, 11:09pm
D.Y.
dạ bây giờ nhờ có chị phụ giúp cầu nguyện cho em, em sẽ cắt
đứt việc này với cô ấy
•
1/11, 11:09pm
Anhue Doan
phải xem cô ấy như là ma quỷ
•

1/11, 11:10pm
D.Y.
dạ vâng
•
1/11, 11:10pm
Anhue Doan
ma quỷ đưa cô ấy đến để giết linh hồn em vì chúng nó thấy em
có ân tứ chữa lành đuổi quỷ
em bị vướng vào bẩy của chúng nó rồi
Chúa thương xót linh hồn em nên cho gặp chị hôm nay đây
nếu chưa ăn năn lỡ bị tai nạn lưu thông là chết đi địa ngục
đời đời rồi nhé
tội tà dâm là vào hồ lửa địa ngục đời đời
•
1/11, 11:11pm
D.Y.
dạ đúng vậy, lúc em cầu nguyện em biết như vậy nhưng xong rồi
em vẫn không đủ năng lực để đắc thắng nó
•
1/11, 11:13pm
Anhue Doan
Hãy nhớ lại bao nhiêu cô gái?
•
1/11, 11:13pm
D.Y.
dạ em biết rất rõ việc nầy, em đang nói với chị mà lòng em
thật đau đớn và đang khóc đây
•
1/11, 11:13pm
Anhue Doan
tên gì biên lên từng cô chị mới mở trói họ được
mỗi có là một sợi giây vô hình trói buột hai linh hồn nên một
thit
càng nhiều có càng nhiều sợi dây càng bị trói nặng
bởi vậy em làm sao tự gỡ trói cho mình được
Chỉ có Chúa Thánh Linh mới mở trời cho em được mà thôi hôm nay
hay biên lên tên hết những cô gái ấy nhé

•
1/11, 11:15pm
D.Y.
đúng vậy em tự càng gỡ thì thấy càng bị trói chặt hơn
•
1/11, 11:17pm
Anhue Doan
biên tên lên đi
mỗi tên là một sợi dây
chị giữ kín không nói ai nhé
Chúa biết mà thôi
đổ rác rến ra hết đi
những sợi dây trói buột tiếng anh gọi là : “SOUL TIES”
hai người nên một thit
•
1/11, 11:19pm
D.Y.
cô A, cô B., cô C,cô D, cô E,cô F,cô G.
•
1/11, 11:19pm
Anhue Doan
mỗi lần ăn ngủ với một cô là thêm một sợi dây
Xin Chúa Thánh Lính sẽ cho em nhớ ra hết
•
1/11, 11:20pm
D.Y.
dạ
•
1/11, 11:21pm
Anhue Doan
TRONG DANH CHÚA JESUS TA RA LỆNH CHO TẤT CẢ NHỮNG TÀ LINH
NGOẠI TÌNH VỚI NHỮNG CÔ GÁI TRÊN HÃY LÊN TRÌNH DIỆN HẾT HÔM
NAY AMEN!
CÒN BAO NHIỀU TÊN CHÚNG BAY LÊN TRÌNH DIỆN TỪNG NGƯỜI MỘT HẾT
THẢY NGAY BÂY GIỜ AMEN!
•
1/11, 11:23pm

D.Y.
Dạ còn cô H, cô I.
•
1/11, 11:25pm
Anhue Doan
CÒN BAO NHIỀU CÔ NỬA CHÚNG BAY HÃY LÊN TRÌNH DIỆN NGAY GIỜ NÀY
AMEN!
•
1/11, 11:26pm
D.Y.
cô G.
•
1/11, 11:26pm
Anhue Doan
CẢM ƠN CHÚA!
TRONG DANH CHÚA JESUS CHÚNG BAY HÃY LÊN TRÌNH DIỆN TIẾP CÒN
BAO NHIỀU CÔ NỮA? HÃY LÊN TIẾP TỤC NHÉ TRONG DANH CHÚA JESUS
CHÚNG BAY HÃY LÊN AMEN!
•
1/11, 11:28pm
D.Y.
dạ hết rồi đấy còn lại những cô gái mãi dâm thì không nhớ tên
đâu.
•
1/11, 11:29pm
Anhue Doan
em nhớ bao nhiêu cô gái mãi dâm không?
đếm trên đầu ngón tay không nhớ tên thí ok nhưng phải đếm bao
nhiêu cô
•
1/11, 11:30pm
D.Y.
không biết đâu
•
1/11, 11:30pm
Anhue Doan
họ cũng là mỗi người một sợi dây trói nặng lắm

nhắm mắt lại Chúa sẽ cho đếm được bao nhiêu cô nhé
trở về dì vãng
những cô này là linh thứ mạnh lắm
chúng trói nặng lắm
phải gỡ trói của chúng nó
nếu không gọi chúng nó lên chúng nó trói buột không trả lại tự
do được
nhắm mắt lại Chúa sẽ cho nhớ đếm xem bao nhiêu cô
mỗi cô là một sợi dây trói
xong chị mới đuổi tất cả tà linh đi được
•
1/11, 11:32pm
D.Y.
lúc chưa tin Chúa thì thường xuyên như vậy chơi bời đĩ điếm
lúc tỉnh lúc say không đếm được
•
1/11, 11:34pm
Anhue Doan
sau khi tin Chúa còn chơi đĩ điếm nữa không?
chưa tin Chúa thi ok
sau khi tin Chúa mà vẫn còn làm tội nặng lắm nhé
•
1/11, 11:36pm
D.Y.
dạ không ạ chỉ có cô A. và cô B. à còn một cô nữa sau này là
cô gì mới đây mà quên tên tạm thời chưa nhớ ra
•
1/11, 11:39pm
Anhue Doan
bây giờ còn sách vở tài liệu nghiên cứu về những thứ đó trong
nhà không?
hình ảnh phim ảnh dâm dục còn cất giữ không?
•
1/11, 11:41pm
D.Y.
dạ không đâu chỉ có internet thôi
•

1/11, 11:42pm
Anhue Doan
hiện nay có ăn ngủ với vợ bằng đường miệng hay hậu môn không?
•
1/11, 11:43pm
D.Y.
có lúc cũng có bằng miệng nhưng vợ em rất khổ sở vì em
•
1/11, 11:44pm
Anhue Doan
hãy hứa với Chúa là kể từ hôm nay không dùng miệng lưỡi nữa
nhé
miệng để tôn thờ Chúa ngợi khen Chúa chứ không để làm những
thứ dơ bẩn như thế
khước từ những thứ ghê tởm đó đi
•
1/11, 11:45pm
D.Y.
dạ, em xin hứa ngay từ bây giờ và nghiêm túc khước từ nó
•
1/11, 11:47pm
Anhue Doan
những tà linh thủ dâm, ngoại tình, tà linh làm tính bằng miệng
lưỡi tất cả những thứ ô uế khước từ chúng nó hết đi chị sẽ
nhơn danh Chúa Jesus Christ đuổi chúng đi ra khỏi em hôm nay
•
1/11, 11:47pm
D.Y.
Cảm ơn Chúa hôm nay gặp chị thì em thật là có phước
•
1/11, 11:52pm
Anhue Doan
TRONG DANH CHÚA JESUS TA RA LỆNH CHO TẤT CẢ NHỮNG TA LINH THỦ
DÂM, TÀ LINH NGHIÊN CỨU SÁCH VỞ VỀ TÌNH DỤC, TÀ LINH MỘNG
TINH, TÀ LINH ĂN NẰM VỚI NHỮNG CÔ GÁI ĐIẾM KHÔNG THỂ ĐẾM NỔI,
TÀ LINH NGOẠI TÌNH ĂN NẰM VỚI GÁI KHÔNG CƯỚI HỎI, TÀ LINH XEM
PHIM ẢNH X, TÀ LINH TRÓI BUỘT HAI NGƯỜI NÊN MỘT VỚI NHỮNG CÔ

GÁI TÊN A,B,C,D,E,F,G,H,I, HÔM NAY TA CÔNG BỐ BẼ GÃY TẤT CẢ
NHỮNG SỢI DÂY VÔ HÌNH TRÓI BUỘT D.Y. VỚI NHỮNG CÔ GÁI KỂ TRÊN
TRONG DANH CHÚA JESUS. CHÚNG BAY HAY LUI RA TRẢ LẠI SỰ TỰ DO
CHO D.Y. VÌ TÊN ÔNG ĐÃ ĐƯỢC GHI TRÊN SÁCH SỰ SỐNG TRÊN NƯỚC
THIÊN ĐÀNG RỒI AMEN!
•
1/11, 11:54pm
D.Y.
cảm ơn Chúa cảm ơn chị nhiều lắm!
•
1/11, 11:55pm
Anhue Doan
hãy đọc hoài cho đến khi nghe chúng đi ra khỏi em nhé
đọc có nghe lạnh xương sống hay nhức đầu hay rợn gai ốc không?
đọc nhiều lần
nhiều tà linh lắm
•
1/11, 11:56pm
D.Y.
dạ
•
1/11, 11:56pm
Anhue Doan
chúng trói buột mình và đọc cho đến khi tất cả những gông cùm
được mở ra và em được tự do mới thôi
1/11, 11:57pm
D.Y.
dạ vâng
1/11, 11:58pm
Anhue Doan
Em có nghe cảm giác gì không?
1/11, 11:59pm
D.Y.
chị ơi em thấy hôm nay em được nhẹ nhàng trong tâm linh như là

trút được một gánh rất nặng mà lâu này em phải mang
•
1/12, 12:00am
Anhue Doan
đọc nhiều lần chưa?
có nghe lạnh xương sống gì không?
TRONG DANH CHÚA JESUS TA CÔNG BỐ BẾ GẢY NHỮNG SỢI DÂY VÔ HÌNH
TRÓI BUỘT D.Y. VỚI NHỮNG CÔ GÁI KỂ TRÊN VÀ NHỮNG CÔ GÁI ĐIẾM.
HÔM NAY D.Y. ĐƯỢC TRẢ LẠI SỰ TỰ DO ĐỂ TRỞ VỀ VỚI CHÚA JESUS
AMEN!
•
1/12, 12:02am
D.Y.
dạ em cảm thấy rùng mình
•
1/12, 12:03am
Anhue Doan
CHÚNG PHẢI XUẤT RA LÀM RÙNG MÌNH NHƯ THẾ NHÉ
ĐỌC TIẾP ĐI XEM CÒN NHIỀU CON LẮM
TÀ LINH ĐÃ XÂM NHẬP VÀO THÂN THỂ EM ĐÓ
•
1/12, 12:03am
D.Y.
dạy người ta mà mình thì bị bỏ
•
1/12, 12:03am
Anhue Doan
Chúng đi ra khỏi mình làm mình rùng mình như thế đó. Hãy đọc
tiếp đuổi quỷ đi.
•
1/12, 12:04am
D.Y.
dạ em sẽ liên tục đọc điều này trong những ngày tiếp theo
•
1/12, 12:06am
Anhue Doan
Không phải đợi những ngày kế tiếp. Phải đuổi đi ra hết ngày

hôm nay. Chúa Thánh Linh sẽ giải phóng em hôm nay.
•
1/12, 12:08am
D.Y.
bây giờ em có chị giúp chắc chắn em sẽ đắc thắng thôi vì hai
người hơn một
•
1/12, 12:08am
Anhue Doan
Lòng em cảm nhận thể nào? Nếu chưa thoải mái nhẹ nhàng là
chúng còn.
•
1/12, 12:10am
D.Y.
dạ em thấy thật là thỏa mản và được vui vẻ hơn không còn phập
phồng lo sợ nữa
•
1/12, 12:10am
Anhue Doan
Những tà linh tà dâm phải moi tận gốc rể đuổi chúng đi hết mới
là xong được.
•
1/12, 12:11am
D.Y.
dạ vâng
•
1/12, 12:11am
Anhue Doan
Kể từ hôm nay em hãy xem cô bạn gái như là người xa lạ nhé.
Hãy nói với cô ta rằng:” Tôi không còn yêu cô nữa đâu.” Hãy
đổi lối xưng hô ngay, không gọi anh em nữa.
Vì tôi đã ăn năn thật sự với Chúa rồi.
•
1/12, 12:12am
D.Y.
dạ vâng ,ha ha ha
•

1/12, 12:12am
Anhue Doan
bây giờ còn yêu được cô ấy nữa không?
•
1/12, 12:13am
D.Y.
không đâu vì là những người xa lạ không quen biết nữa
•
1/12, 12:13am
Anhue Doan
Lòng em như thế nào? Nếu xem được cô ta như là người xa lạ thì
tà linh đã đi ra khỏi em rồi đó.
•
1/12, 12:14am
D.Y.
Dạ lòng em thì vui mừng và sung sướng vì trút được gánh nặng
mà mình mang không nỗi
•
1/12, 12:15am
Anhue Doan
gông cùm đã được Chúa Thánh Linh bẻ gãy hết rồi đó
hôm nay mất hết 2 tiếng đồng hồ mới dọn được có một đống rác
mà thôi
ngày mai lên chị giúp tiếp
cảm ơn Chúa
em hãy cầu nguyện ăn năn với Chúa thêm đi nhé
ngày mai dọn những thứ rác khác nhé
•
1/12, 12:17am
D.Y.
dạ , chị luôn nhớ cầu nguyện cho em nhé, Chúa ở
•
1/12, 12:18am
Anhue Doan
TRONG DANH ĐỨC CHÚA JESUS, HÔM NAY CON BIẾT
NHÂN ĐÁNG BỊ ĐÓNG ĐINH TRÊN THẬP TỰ GIÁ NHƯNG
THƯƠNG CON VÀ CON CHẤP NHẬN CHÚA JESUS ĐÃ BỊ

cùng chị

CON LÀ MÔT TÔI
CHÚA JESUS YÊU
ĐÓNG ĐINH TRÊN

THẬP TỰ GIÁ ĐỂ CHẾT THẾ TỘI LỔI CHO CON RỒI HẦU CHO CON ĐƯỢC
TRẮNG ÁN TRƯỚC MẶT ĐỨC CHÚA CHA Ở TRÊN TRỜI. XIN CHA CHẤP NHẬN
CON LÀ ĐỨA CON HOANG ĐÀNG HÔM NAY CON BẰNG LÒNG QUAY TRỞ VỀ
NHÀ CHA VÀ XIN CHA GHI TÊN CON TRÊN SÁCH SỰ SỐNG TRÊN NƯỚC
THIÊN ĐÀNG NGAY GIỜ NẦY. XIN CHA BAN CHO CON THÁNH LINH NGỰ
VÀO LÒNG CON, ĐỔI MỚI ĐỜI CON THÀNH MỘT NGƯỜI MỚI SỐNG ĐẸP
LÒNG CHA. XIN THÁNH LINH GÌN GIỮ CON KHỎI MỌI SỰ CÁM DỖ CỦA
ĐỜI NẦY VÀ DẠY DỖ CON ĐI THEO Ý CHA. XIN CHA BẺ GÃY NHỮNG ÁCH
CỦA SỰ RŨA XẢ TRÊN GIA DÌNH CON VỀ TỘI THỜ THẦN TƯỢNG TỪ ĐỜI
ADAM CHO ĐẾN BÂY GIỜ. CON XIN HUYẾT CHÚA JESUS BAO PHỦ CON TỪ
ĐẦU DẾN CHÂN ĐỂ MA QUÌ KHÔNG LÀM HẠI CON DƯỢC. XIN CHA ĐÁNH
ĐUỔI TÀ LINH NÀO ĐANG CHIẾM NGỰ TRONG THÂN THỂ CON: TÀ LINH
DÂM DỤC, TÀ LINH KIÊU NGẠO, TÀ LINH GIAN DỐI, TÀ LINH RỰU CHÈ,
VÀ NHỮNG UẾ LINH NÀO KHAC KHÔNG ĐƯỢC KỂ LÊN NỬA DI XUỐNG NƠI
VỰC SÂU NGAY BÂY GIỜ TRONG DANH CHÚA JESUS AMEN! CON CẦU
NGUYỆN TRONG DANH ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST AMEN!
•
1/12, 12:20am
Anhue Doan
còn nhiều rác rến khác nữa nhưng chị cho em đở bài cầu nguyện
nầy
khóc lóc an năn với Chúa đi
như vua Davit làm khi xưa vậy
ngày mai chị giúp tiếp nhé
bye
•
1/12, 12:21am
D.Y.
dạ xin chào chi chị nghĩ khỏe nhé
NGÀY HÔM SAU:
•
4:33am
D.Y.
chị ơi, em thật sự vui mừng nhiều lắm và thấy ghớm ghiết
chuyện của mình làm quá đi, thật là tồi tệ. vậy mà nó vẫn nhắc
nhở trong đầu và mắt nữa. Em căm ghét nó và ra lệnh nó phải

lùi xa
•
7:12am
Anhue Doan
Chị chưa giúp em xong, phải vào lại chị giúp cho em xong mới
được
Mất vài tiếng đồng hồ nữa mới xong
Còn nhiều câu hỏi lắm
•
7:45am
D.Y.
được mà em thức hôm nay được không sao đâu
•
7:45am
Anhue Doan
Chỉ mới giúp ba câu đầu thôi mà mất hai tiếng rồi
Ok nếu em thức khuya không buồn ngủ ok?
•
7:46am
D.Y.
vâng
•
7:46am
Anhue Doan
Ko buồn ngủ mới giúp được nhé!
•
7:46am
D.Y.
cảm ơn chị
•
8:07am
Anhue Doan
TRONG DANH CHÚA JESUS CÒN
THÁNH LINH LÀM CHỦ VÀ XIN
CHA BÌNH AN HÔM NAY AMEN!
EM NÓI EM CÒN TÀ LINH TRONG
Chúng nó đến từ phim ảnh X.

XIN DÂNG PHÒNG CHAT LẠI CHO CHÚA
NGÀI GIÚP BẠN D.Y.ĐƯỢC TRỞ VỀ NHÀ
ÁNH MẮT?
Hãy khước từ chúng nó đi

chị sẽ đuổi chúng nó đi
nói với chúng nó ta sẽ không bao giờ nhìn bằng ánh mắt xấu nữa
nếu nó cám đó nhin lần đầu rồi phải quay đi chổ khác
•
8:09am
D.Y.
dạ vâng em đã đuổi phần đó rồi rất là mạnh mẽ
•
8:09am
Anhue Doan
không nhìn lần thứ nhì nhé
nhin lần thứ hai như vua David phạm tội
TRONG DANH CHÚA JESUS TA RA LỆNH TẤT CẢ TẢ LĨNH TÀ DÂM TRONG
ÁNH MẮT CHÚNG BAY ĐI VÀO ĐƯỜNG MẮT D.Y. CHÚNG BAY HÃY ĐI RA
ĐƯỜNG MẮT NGÀY GIỜ NÀY AMEN!
•
8:10am
D.Y.
dạ vâng em đã làm thế từ khi chị đã cầu nguyện cho em
•
8:10am
Anhue Doan
đọc nhiều lần cho đến khi chúng ra đi
TRONG DANH CHÚA JESUS TA RA LỆNH TẤT CẢ TÀ LINH TÀ DÂM TRONG
ÁNH MẮT CHÚNG BAY ĐI VÀO ĐƯỜNG MẮT CHÚNG BAY HÃY ĐI RA ĐƯỜNG
MẮT NGÀY GIỜ NÀY AMEN!
•
8:13am
D.Y.
Amen!
•
8:14am
Anhue Doan
hãy đọc nhiều lần cho đến khi chúng đi ra
•
8:15am
D.Y.

amen
•
8:16am
Anhue Doan
có nghe gì không?
con mắt có chóp chóp không?
•
8:19am
D.Y.
em đã nghe rồi ạ và mắt sáng lên hơn rồi đấy!
•
8:19am
Anhue Doan
Hãy nói cảm ơn Chúa Thánh Linh đi
•
8:19am
D.Y.
cảm ơn Chúa Thánh Linh
•
8:19am
Anhue Doan
chúng nó còn đó chúng nó sẽ dụ dổ em đưa người gái khác trẻ và
đẹp trở lại để giết chết linh hồn em nữa nhé
con tà linh này dám phá vua David là thứ hung dữ không phải dể
như em tưởng đâu nhé!
•
8:20am
D.Y.
Chúa ơi con thật cảm ơn Ngài!
•
8:21am
Anhue Doan
cảm ơn Chúa
•
8:21am
D.Y.
Dạ em biết rồi

em chỉ canh cánh việc nặng nề của em là việc tà dâm thôi nhưng
bây giờ nhờ chị giúp em nên em vui mừng lắm còn những việc kìa
em biết Chúa sẽ có cách
chị biết không đây là điều Chúa biệt riêng em ra mấy ngày nầy
để gặp chị đó
Chúa đã biết em và sai chị đến với em đó
•
8:39am
Anhue Doan
cảm ơn Chúa
chúng đi hết chưa?
•
8:39am
D.Y.
dạ đi hết rồi ạ
vì em nhớ mấy năm trước đây em cầu nguyện đuổi quỷ cho người
khác em thấy nó đi ra từng đàn
•
8:44am
Anhue Doan
CHÚNG NÓ ĐÃ VÀO NGƯỜI EM HẾT RỒI
KHÔNG ĐI ĐÂU HẾT
•
8:45am
D.Y.
hà,hà,hà
•
8:45am
Anhue Doan
em đuổi quỷ được bao nhiêu người?
người đó tên gì?
kế lên hết nhé
không thiếu xót
nó đi ra khỏi người đó nhưng vào người em trốn bất hợp pháp
trong người em đó
chúng nó trốn hay lắm không làm triệu chứng gì hết nhưng làm
nặng người hơn

•
8:47am
D.Y.
đuổi quỷ thì được ba người mà em được biết và thấy rõ ràng
•
8:48am
Anhue Doan
thấy rõ ràng nhưng nó ra khỏi người đó chạy vào em hết nhé
•
8:48am
D.Y.
có một người mà em phải chiến đấu đến 6 tiếng đồng hồ mới được
•
8:49am
Anhue Doan
em thấy nó ra những nó đi đâu em không thấy
nghe lời chị đi
•
8:49am
D.Y.
vậy bây giờ em phải làm sao?
•
8:49am
Anhue Doan
người đó tên gì và quỷ tên gì biên lên hết chị sẽ đuổi chúng
đi ra khỏi em hôm nay để em thấy được.
chị nói em hãy nhớ tên người bị quy ám và quỷ ấy tên gì?
Biên lên hết đi
•
8:51am
D.Y.
1-người này là anh A. linh thờ cúng nhiều thần, bùa giấy để
đốt uống nước thánh của tà thần
2-nguyễn thị B. đồng cốt đa thần, thờ thiên mẫu thiên y a na
3- phạm thị C. linh tà dâm
4-nguyễn thị D. linh tà dâm bóng tối
•

8:55am
Anhue Doan
hết chưa?
•
8:55am
D.Y.
5-lê thị E. linh nói chuyện tình yêu trong bóng tối
còn nhiều lắm
từ từ em kễ hết cho
•
8:56am
Anhue Doan
nhớ biên lên và khước từ chúng nó không được quyền vào thân
thế em bất hợp pháp nhé
mọi người em biên lên thì khước từ liền nhé
xin Thánh Linh soi sáng để nhớ ra hết
•
8:57am
D.Y.
6-nguyên thị F. bị là linh bói khoa xem bói bài
7-lê thị G. nói chuyện với mồ mã
nhiều lắm làm sao chứ sao em nhớ không hết vì mấy năm trước em
cũng được ơn nên họ mời em
•
9:03am
Anhue Doan
CHÚA THÁNH LINH SẼ CHO EM NHỚ RA HẾT
ĐỪNG LO
KÊU LÊN HẾT ĐI
•
9:03am
D.Y.
8-anh H. hồi đó ảnh cũng bị cám dỗ bưng khay nhang đèn đi
viếng mã bà con nên em cũng cầu nguyện cho ảnh
9- Cô I. đuổi linh tà dâm làm gái gọi
10-Cô G. bị quỷ ngu si ám không biết gì
còn những người khác không nhớ tên được

•
9:15am
Anhue Doan
TRONG DANH CHUA JESUS TA RA LỆNH CHÚNG BÂY CÒN TRONG THÂN THỂ
D.Y. BẤT HỢP PHÁP HAY LÊN TRÌNH DIỄN VỚI CHÚA THÁNH LINH NGAY
BÂY GIỜ KHÔNG ĐƯỢC TRỐN TRONG THÂN THỂ ÔNG NỮA AMEN!
tà linh gì?
không nhớ tên không sao cứ nói tên A, B,
tà lính sẽ biết
Chúa biết
nếu chúng đang ở trong em thì chúng sẽ lên trình diễn hết hôm
nay
•
9:18am
D.Y.
11-bà K.
12-Và ông L tà linh ngoại tình
•
9:18am
Anhue Doan
cảm ơn Chúa Thánh Linh
•
9:19am
D.Y.
13-ông M. tà linh gian ác hung dữ đánh lộn đâm chém
14-ông N. linh nghiện rượu
15-cháu O. bị thần kinh đần độn
•
9:23amAnhue Doan
TRONG DANH CHÚA JESUS TA RA LỆNH TẤT CẢ TÀ LINH ẨN TRỐN BẤT
HỢP PHÁP KHI BỊ ĐUỔI ĐI VÀO D.Y. BẤT HỢP PHÁP HAY LÊN TRÌNH
DIỄN VỚI CHÚA THÁNH LINH NGÀY GIỜ NÀY AMEN!
•
9:26am
D.Y.
16- có cầu nguyện chữa lành một người teo chân
•

9:29am
Anhue Doan
HẾT CHƯA?
•
9:29am
D.Y.
dạ hết rồi ạ cảm ơn Chúa
•
9:31am
Anhue Doan
em khuoc từ chúng nó hết chưa?
vì chúng đang ở trong em đó nhé
Chị cầu nguyện xin Chúa đuổi chúng nó ra nhé
•
9:33am
Anhue Doan
TRONG DANH CHÚA JESUS TA RA LỆNH TẤT CẢ TA LÍNH CÓ TÊN TRÊN
ĐÂY ĐÃ BỊ D.Y. ĐUỔI RA VÀ VÀO BẤT HỢP PHÁP TRONG THÂN THỂ ÔNG
D.Y. CHÚNG BAY ĐÃ BỊ LỘ DIỆN RỒI HÔM NAY CHÚNG BAY HÃY LUI RA
HẾT KHỎI THÂN THỂ ÔNG VÀ ĐI XUỐNG NƠI VỰC SÂU NGAY GIỜ NẦY
AMEN!:
9:33am
Anhue Doan
hãy đọc nhiều lần cho đến khi nghe lạnh gáy hay rùng mình hay
cảm giác là lạ nhé!
•
9:38am
D.Y.
dạ em đã công bố tất cả chúng nó phái cút khỏi em và công bố
khước từ chúng nó
•
9:39am
Anhue Doan
nghe cảm giác gì không?
phải nghe cảm giác mới được
•

9:40am
D.Y.
chưa thấy gì
•
9:42amAnhue Doan
TRONG DANH CHÚA JESUS TA RA LỆNH DƯỚI TẤT CẢ NHƯNG TA LÍNH BỊ
D.Y. ĐUỔI RA CHÚNG BAY ĐI RA VÀ VÀO BẤT HỢP PHÁP TRONG THÂN
THỂ ÔNG D.Y. HÃY LUI RA NGÀY GIỜ NÀY ĐI XUỐNG NƠI VỰC SÂU
AMEN!
đọc nhiều lần nhé
CÓ SỰ IM LẶNG TRÊN MẠNG. KHOÃNG 5 PHÚT SAU:
•
9:47am
D.Y.
Ồ chị ơi hồi nãy giờ em bị vật ngã xuống đất trong khi em ngồi
rồi uốn mình cả thân thể miệng thì hả thật to một lúc mới ngồi
dậy được và viết cho chị đây, đây là điều lạ nhé!
•
9:48am
Anhue Doan
cảm tạ ơn Chúa!
nói cảm ơn Chúa Thánh Linh nhé
tất cả những tà lính em đuổi nhãy vào em bất hợp pháp đã bị
Chúa Thánh Linh đuổi chúng ra đi đó
em nghe người nhẹ nhàng chưa?
•
9:49am
D.Y.
Amen cảm ơn Chúa Thánh Linh!
•
9:49am
Anhue Doan
hallelujah!
Chúa Thánh Linh thật là tuyệt vời!
•
9:49am

D.Y.
Halelugia!
•
9:50am
Anhue Doan
TRONG DANH CHÚA JESUS TA RA LỆNH ĐUỔI TẤT CẢ NHƯNG TÀ LINH BỊ
D.Y. ĐUỔI RA CHÚNG BAY ĐI RA VÀ VÀO BẤT HỢP PHÁP TRONG THÂN
THỂ ÔNG HÃY LUI RA NGAY GIỜ NÀY ĐI XUỐNG NƠI VỰC SÂU AMEN!
HẾT CHƯA?
•
9:53am
D.Y.
dạ hết rồi
•
10:02am
Anhue Doan
người em nhẹ nhàng chưa?
có thấy chúng đi hết chưa?
đọc hoài nếu không còn triệu chứng gì là chúng đi hết rồi đó
•
10:03am
D.Y.
hà hà hà em còn thức đây em vui lắm thật là những ngày được
thông công với chị thật được ích lợi và ý nghĩa lắm
•
10:09am
Anhue Doan
chúng đi hết chưa?
còn nhiều phần nữa lắm!
nhẹ nhàng chưa?
xong sang phần khác nhé:
4- Vấn đề liên quan đến tà linh: Ăn đồ cúng? Thắp hương? Thắp
nhang? Uống bùa? Có viếng chùa và có tên pháp đánh trống chùa
không? Cầu cơ? Xem chỉ tay? Xem tướng mạo? Giải điềm? Bói bài?
Lên đồng? Thiên văn? Trù ếm? Phong thủy, Tà thuật? Xem chử ký?
Phù thủy? Voodoo? Thôi miên? Yoga? Ngồi thiền? Bùa ngải? Vỏ
thuật? Có thấy người thân qua đời về nói chuyện với mình

không? Có nghe âm thanh lạ bên lổ tài hay không? v.v. Thích
xem phim kinh dị? mà quái? Phim bạo động? Phim thần thoại, đọc
sách huyền bí? Sách nói về sự tiến hóa? Nghe nhạc Rock, Rap,
Satan?, v.v. Tin dị đoan, mê tín? Vô tín? Không tin ai hết? Có
bị ngất đi lần nào không?
•
10:16am
Anhue Doan
cái gì có biên lên nhé
khước từ luôn
•
10:19am
D.Y.
những điều này em đã được hướng dẫn cắt đứt nó trong danh Chúa
Jesus lâu rồi ,từ chỗ ăn đồ cúng cho đến phù thủy là em có
trước đây chưa tin Chúa nhưng đã bỏ việc này lâu rồi
•
10:20am
Anhue Doan
5-Ghiền hay đam mê những thứ thuộc về thế gian: Xì ke, mà tuý,
hút thuốc lá, uống rượu, bài bạc, cá ngựa, mua vé số, cá số,
số đề, ghiền café, ăn ngủ quá độ? Chơi video games quá độ? Làm
việc quá độ? Đam mê nhạc tình cãm quá độ? Mê vòng vàng hột
xoàn? Ham mê mua sắm máy móc mắc tiền xe hơi, phãi mắc nợ? v.v
•
10:23am
Anhue Doan
có thì biên lên nếu không có thì nói không
để sang phần khác nữa
•
10:24am
D.Y.
à những việc nầy trước đây chưa tin Chúa cũng có nhưng từ khi
tin Chúa là cắt đứt ngay không còn liên hệ hay đam mê nữa chỉ
có nghiện chơi cờ tướng cho vui không cá độ
•
10:25am

Anhue Doan
cờ tứơng chơi giải trí nhưng nó có tà linh trong đó khiến
người ta hay nghiện lắm đó!
nếu nghiện là có tà linh
•
10:26am
D.Y.
đúng vậy nên hôm nay em công bố cắt đứt luôn
•
10:27am
Anhue Doan
Trong danh Chúa Jesus ta ra lệnh tà linh trong cờ tướng hay
lui ra ngay khỏi D.Y. amen!
•
10:28am
D.Y.
a men
•
10:28am
Anhue Doan
6- Thói quen không kềm chế được như: Xài phung phí tiền bac?
Bần tiện? Chắc bóp? Tham lắm? mắc nợ ai chưa trã? ăn cắp vặc?
gian lận trong lúc thi cữ chép bài thi? Quá sạch sẻ? Quá dơ
bẩn? không ngăn nắp? Có tư tưởng muốn giết người? Muốn tự tử?
Nghe tiếng nói trong đầu? Từng phá thai? Tự hũy hoại thân thể?
Tự cắt mình? Xâm mình, sữa mắt sữa mủi, sữa sắc đẹp, v.v.
•
10:29am
D.Y.
những điều này thì không có
•
10:29am
Anhue Doan
7-Thần tượng hay bùa ngải trong nhà: Các thứ thần tượng như
hình ảnh những thần tượng nhac đời nhạc trẻ, nhạc Rock, Rap,
mà bạn để dành và rất quí chúng nó? Áo bùa? Lá số tử vi? Ngãi
hay thuốc của chùa chuộc đem về nhà? Thần tượng gì không? Phật

tổ, Bà Quan âm? Ông Địa? Thần Tài? Quan Công? Lưu Bị? Trương
Phi? Tượng Phước Lộc Thọ? tượng Bà Maria? tượng Chúa Jesus?
tượng các thánh? Sọ người? Đầu nai? Hình rồng rắn? Ếch? Nhái?
Rùa? Phụng? Có đeo nơi cổ tượng vàng nào không (tượng Phật,
Thần 4 mặt, zodiac con vật tuỗi của mình, tượng bà Mari,tượng
hình thâp giá có người bị treo trên thập tự giá v.v…) có đeo
vòng cẩm thạch không? Hay đeo trên mình những gì mình nghĩ sẽ
đem lại hên không? Trong nhà có thỉnh cây nào gọi là cây thần
tài? Cây tiền tài? cây mai vàng đem mày mắn lại cho mình
không? v.v. Trong nhà có chưng những tượng nho nhỏ bằng gổ hay
búp bê hình người kỷ niệm từ các nơi như quà tặng từ các bạn
bè nhứt là từ Phi Châu. Trong nhà có những tấm lịch Tam Tông
Miếu xem ngày xem tháng hay lịch có hình rồng rắn v.v. Phải
dọn sạch sẻ hết. Những thứ nầy mà quỉ thường ẫn trốn bên trong
nhà các bạn.
•
10:31am
Anhue Doan
biên lên cái gì có làm nhé!
•
10:33amD.Y.
tất cả những thứ này không có mà còn thù ghét nó nữa
•
10:34am
Anhue Doan
8- Có xăm gì trên người hay không (tattoo)? Hình gì?
9- Có hứa nguyện gì với các thần thánh hay không?
•
10:34am
D.Y.
không có đâu ạ
•
10:34am
Anhue Doan
10- Bãn tánh xác thịt, cái tôi quá to lớn: Kiêu ngạo? Khoe
khoang? Thỗi phòng mọi sự việc? dối trá? Ích kỷ? Cho mình là
giỏi, khôn hơn ai hết? Không chịu hoc hỏi? Khinh thường mọi

người? Thích kiểm soát người khác? Độc tài? Chửi rủa? Hung dữ?
Giận dữ? Hay thách đố người khác? Ganh ghét? Hay cải lẩy? Hay
mách? Nói hành? Gièm chê? Không tin kính? Xấc xược? Không vâng
lời cha mẹ? Trái lời giao ước? dại dột? Sợ hải? Lo lắng? Phiền
muộn? Tự ti mặc cảm? Cô đơn? Sầu khổ? Sợ đàn ông/đàn bà? Cảm
thấy vô dụng, không ra chỉ? Ghét mọi người, Nói hành? Nóng
tánh? Độc ác? Không công bình? v.v. Không có tình yêu thương?
Không có lòng thương xót? Cãm thấy thân hình mình không giống
người trong thần tượng của mình và buồn chán đời?
•
10:38am
D.Y.
tất cả thì không có những việc duy chỉ có một việc là mau nóng
giận,
•
10:38am
Anhue Doan
nóng giận là tà linh của cái tôi
sau cái nóng giận là kiêu ngạo, độc tài
không chịu nghe ai hết
xem mình là Chúa
cái tôi của mình chưa bị đóng đinh trên thập tự giá với Chúa.
em nói tại sao theo em Chúa để làm gì cho chị biết nhé
lý do nào tin Chúa?
nếu tin Chúa mà không vì lý do yêu Chúa thì Chúa không thể
chấp nhận mình được.
•
11:02am
D.Y.
hồi lúc đầu thì không phân biệt được như vậy em chỉ biết có
Chúa để an ủi khích lệ em trong lúc buồn chán nhưng sau học
hỏi và hiểu ra mới biết yêu Chúa
•
11:06am
Anhue Doan
em có biết Phiero chưa?
ông đã theo Chúa là môn đồ Chưa mà chưa biết yêu Chúa bị Chúa

Jesus quở vì cớ đó nên ai không theo Chúa vì không đáp lại
tình yêu của Chúa thì không thể nào được sanh lại bằng Chúa
Thánh linh được
như cô gái yêu chồng chấp nhận làm vợ vì tiền của chàng
hay vì chàng đẹp trai
có học thức
mà không yêu chàng
sự thật như thế thôi
vì Chúa đọc tấm lòng mình nên Chúa không thể nào ngự vào trong
lòng những ai không yêu Chúa thật lòng
hôm nay hãy ăn năn và giết chết cái tôi của mình đi
nhờ huyết Chúa đổ ra trên cây thập tự bôi xoá hết tội lỗi của
mình đi
khóc lóc ăn năn với Chúa
chị sẽ cho em bài cầu nguyện mẩu
rồi em quỳ gối xuống khóc lóc ăn năn mời Chúa ngự vào lòng nhé
phần nầy giữa Chúa và em chị không thể nào giúp nữa được nữa
nhé!
•
11:10am
Anhue Doan
TRONG DANH ĐỨC CHÚA JESUS, HÔM NAY CÒN BIẾT CON LÀ MÔT TÔI
NHÂN ĐÁNG BỊ ĐÓNG ĐINH TRÊN THẬP TỰ GIÁ NHƯNG CHÚA JESUS YÊU
THƯƠNG CON VÀ CON CHẤP NHẬN CHÚA JESUS ĐÃ BỊ ĐÓNG ĐINH TRÊN
THẬP TỰ GIÁ ĐỂ CHẾT THẾ TỘI LỔI CHO CON RỒI HẦU CHO CON ĐƯỢC
TRẮNG ÁN TRƯỚC MẶT ĐỨC CHÚA CHA Ở TRÊN TRỜI. XIN CHA CHẤP NHẬN
CON LÀ ĐỨA CON HOANG ĐÀNG HÔM NAY CÒN BẰNG LÒNG QUAY TRỞ VỀ
NHÀ CHA VÀ XIN CHA GHI TÊN CON TRÊN SÁCH SỰ SỐNG TRÊN NƯỚC
THIÊN ĐÀNG NGAY GIỜ NẦY. XIN CHA BAN CHO CON THÁNH LINH NGỰ
VÀO LÒNG CON, ĐỔI MỚI ĐỜI CON THÀNH MỘT NGƯỜI MỚI SỐNG ĐẸP
LÒNG CHA. XIN THÁNH LINH GÌN GIỮ CON KHỎI MỌI SỰ CÁM DỖ CỦA
ĐỜI NẦY VÀ DẠY DỖ CON ĐI THEO Ý CHA. XIN CHA BẺ GÃY NHỮNG ÁCH
CỦA SỰ RŨA XẢ TRÊN GIA DÌNH CON VỀ TỘI THỜ THẦN TƯỢNG TỪ ĐỜI
ADAM CHO ĐẾN BÂY GIỜ. CÒN XIN HUYẾT CHÚA JESUS BAO PHỦ CON TỪ
ĐẦU DẾN CHÂN ĐỂ MA QUÌ KHÔNG LÀM HẠI CON DƯỢC.XIN CHA ĐÁNH
ĐUỔI TÀ LINH NÀO ĐANG CHIẾM NGỰ TRONG THÂN THỂ BẠN: TÀ LINH
DÂM DỤC, TÀ LINH KIÊU NGẠO, TÀ LINH GIAN DỐI, TÀ LINH RỰU CHÈ,

VÀ NHỮNG UẾ LINH NÀO KHAC KHÔNG ĐƯỢC KỂ LÊN NỬA DI XUỐNG NƠI
VỰC SÂU NGAY BÂY GIỜ TRONG DANH CHÚA JESUS AMEN! CON CẦU
NGUYỆN TRONG DANH ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST AMEN!
•
11:10am
Anhue Doan
BÀI CẦU NGUYỆN DÂNG ĐỜI SỐNG CHO CHÚA: Lạy Chúa Jesus, hôm này
còn đến với Ngài để dâng dời sống con cho Chúa Còn xin Cha tha
thứ mọi tội lổi trong đời sống con và tẩy sạch con bằng dòng
huyết Chúa Jesus Hôm này còn chọn để sống cho Chúa và khước từ
với tất cả tội lổi trong đời sống con. Con công bố Chúa Jesus
là Chúa và là chủ của đời sống con Con dâng đời sống con cho
Chúa và xin CHúa điều khiển đời sống con.Con đón nhận trong
giờ nầy Thánh Linh của Chúa vào trong tâm linh còn để được sự
tái sinh trong đời sống con. Con cám ơn Chúa vì hôm này còn
được Chúa bảo vệ và được làm còn trong đại gia đình chủa Chúa.
Hôm này còn công bố con nhận được sự cứu rổi từ nơi Chúa Trong
danh Chúa Jesus Amen!
•
11:10am
Anhue Doan
hai bài cau nguyên mẩu luôn đó
•
11:11am
D.Y.
dạ cảm ơn Chúa em xin ăn năn tội với Chúa về việc này ,không
sao đâu em sẽ thực hiện theo ý muốn của Chúa chứ vì em yêu
Chúa
•
11:11am
Anhue Doan
trở lại làm lại từ đầu với Chúa
em đã đi lạc đường mà tưởng mình đứng
hôm nay trở về và câu nguyện an năn tội lỗi Chúa sẽ thứ tha và
ngự vào lòng em trở lại nhé
ngày mai báo tin chỉ biết kết quá ra sao
bye

•
11:13am
D.Y.
dạ cam ơn chúa cảm ơn chị nhiều lắm.
bye
VÀI NGÀY SAU:
•1/14, 5:55pm
Anhue Doan
em hôm nay ra sao rồi?
sao không thấy lên mạng?
kết quả ra sao báo tin chỉ biết để vui mừng nhé!
•
8:24am
D.Y.
cảm ơn chị nhiều lắm nhé!
•
8:25am
Anhue Doan
Ra sao rồi?
•
8:25am
D.Y.
em bửa giờ bận công việc nên không lên mạng được
•
8:25am
Anhue Doan
Có sự vui vẻ bình an chưa?
•
8:27am
D.Y.
em khỏe và đã không có vấn đề đó nữa cũng không nà cũng không
nhớ đến và cũng không thèm ngó đến nó nữa Chúa khiến sai em
chán ghét chuyện đó rồi!
•
8:28am
Anhue Doan

Em có sự vui vẻ bình an trong lòng trở lại chưa?
•
8:29am
D.Y.
Chúa đã nhậm lời cầu nguyện cũa em.
em cũng rất vui vẻ và bình an
•
8:29am
Anhue Doan
Cảm ơn Chúa
Em cho chị đổi tên họ và lấy ra hết phần có tính canh cá nhân
đang trên fb nhé!
Bai em sẽ là bài số 211
Mọi người ai vào chat cũng kết quả tốt
•
8:33am
D.Y.
dạ cảm ơn Chúa vì đây là quyền năng của Chúa hãy quy vinh hiển
về cho Chúa
•
8:34am
Anhue Doan
Chị sẽ đăng lên mạng internet để mọi người đọc và cảm tạ ơn
Chúa hành động trên đời sống em
•
8:35am
D.Y.
dạ vậy em sẽ mở xem đây
•
9:02am
Anhue Doan
Đọc bài di
bài của em là số 211 hôm nay hãy nhớ đón xem .
Ghi chú! Kể từ năm 2015 đến nay, khi Chúa chỉ dạy cách ăn năn
khước từ tội lổi theo cách 5 ngón tay, mọi người có thể tự
đuổi quỷ cho mình được mà không cần phải đi nhờ ai đuổi quỷ

giúp mình nữa. Cảm tạ ơn Chúa! Hãy đọc và làm theo bài :”TỰ
DỌN RÁC TÂM LINH” bạn có thể tự đuổi quỷ cho mình được không
cần xin ai đuổi quỷ giúp.

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA NGỒI THIỀN
PHẬT GIÁO VÀ TỈNH TÂM CẦU
NGUYỆN ĐẠO CHÚA (Bài sồ 7)
SỰ KHÁC BIỆT GIỮA NGỒI THIỀN PHẬT GIÁO VÀ TỈNH TÂM CẦU NGUYỆN
ĐẠO CHÚA (Bài sồ 7)

Ngồi thiền của phật giáo khác với cơ đốc nhân gọi là cầu
nguyện. Nếu chúng ta đứng nhìn bề ngoài thì thấy hai cách làm
giống nhau: Họ cứ người ngồi yên lặng hằng giờ, tỉnh lặng
giống nhau nhưng bên trong rất khác nhau 100%. Nhiều người
ngày nay được các nhà bác sỉ khuyến khích cho là khoa học trị
bênh bằng cách ngồi thiền, ngồi tỉnh tâm, tìm một nơi vắng vẽ
mà ngồi yên lặng để giúp trị bệnh đầu óc căng thẳng(streess)
vì họ quá say mê làm việc không có thì giờ cho đầu óc họ nghỉ
ngơi. Ngồi yên lặng tỉnh tâm để lòng yên tịnh thì giúp tâm
linh, thân hồn và thân xác được có thì giờ yên lặng mà tỉnh
thức, không bị dao động, dể bị bệnh hoạn. Dưới đây tôi sẽ
trình bày những sự khác biệt của ngồi thiền và cầu nguyện như
thế nào?
Phật giáo dạy họ ngồi thiền tức là ngồi yên lặng một chổ thật
đúng cách, đúng giờ, và kéo dài hàng giờ hay cả buổi, buột tâm
trí không loạn động, không cho phép tư dục kích động, không bị
tạp ý lôi kéo ra ngoài sự tĩnh tâm. Họ tìm an lạc cho tâm
linh, diệt trừ phiền não, vọng nghiệp, chữa bệnh, tìm kiếm sự

giác ngộ của tâm linh để biết quá khứ và tương lai của mình,
mong thành phật. Họ ngồi hàng giờ mà để đầu óc trống rổng,
không tôn thờ Đấng Tạo Hoá là Đức Chúa Trời, họ sẽ mở cửa tâm
linh của mình cho các thứ tà linh tạp nhạp bên ngoài nhảy vào
bên trong tâm linh của họ mà họ không hay biết. Nếu người ngồi
thiền có những ác ý, những suy nghỉ dâm dục, hay bị nhiều tội
lổi từ phía bên trong tâm linh của họ thì họ sẽ thu hút nhiều
thứ ác linh và uế linh vào trong tâm linh của họ. Họ sẽ bị tẩu
hoả nhập ma, không lối thoát, không ai giải cứu họ được và sẽ
bị bênh tâm thần ngay sau đó. Nhiều người đã bị rồi và sách vở
có ghi chép những trường hợp nầy rất nguy hiểm cho tâm linh và
linh hồn người đó. Họ đi tìm cách trị bệnh nầy thì lại bị bênh
khác nhập vào nhất là bênh tâm thần thì chỉ có Chúa Jesus mới
cứu họ, giải phóng họ ra khỏi bệnh tâm thần được mà thôi.
Thuốc trị bệnh tâm thần rất có hại cho phần tâm linh họ. Thuốc
trị bênh tâm thần được chế ra để giúp bảo vệ những người sống
chung với người bệnh tâm thần không bị người bênh tấn công
được hầu họ được sống chung với người gia đình, không cần phải
bị giam cô lập trong những trại dưỡng bệnh nữa. Nhưng trong
một thời gian ngắn, thuốc nầy sẽ không còn hiệu nghiệm nữa và
bác sĩ càng thêm lượng nặng hơn cho đến khi không còn thuốc
nào hiệu nghiệm nữa thì bác sĩ sẽ cho nhập viện mà thôi. Bệnh
nhân càng uống thuốc vào thì bệnh càng nặng và làm cho mất trí
nhớ, tối ngày chỉ biết ăn rồi ngủ, chẳng bao lâu người đó biến
thành cây cải biết đi (vegetable) không còn được gọi là con
người nữa. Sống mà như chết, tâm linh không còn nữa và trở nên
như thú vật.
Tỉnh tâm cầu nguyện là ngồi yên lặng hằng giờ, mở tâm linh,
tâm hồn, thân xác, dốc đổ tất cã tấm lòng mình ra với Đấng tạo
hoá, là Đức Chúa Trời ba ngôi, tìm về nguồn gốc của loài
người, tìm đấng tạo dựng ra mình mà chạy đến để tôn thờ đấng
đó.. Trước hết họ phải tìm đến với Chúa Jesus là cây cầu bắt
ngang giữa loài người và Chúa Cha mà hạ mình xuống cùng ngang
hàng với những tội nhân xứng đáng bị đóng đinh trên thập tự
giá và chấp nhận Chúa Jesus đã bị đóng đinh trên thập tự giá,
đổ huyết ra vì tội lổi của họ và tin rằng tội lổi của họ đã

được Cha tha thứ. Họ ngồi hằng giờ dò xét lòng mình xem có
phạm tội để ăn năn mổi tội lổi họ làm (làm theo cách 5 ngón
tay). Họ cứ tìm tội lổi để ăn năn làm sạch lòng, ngồi tỉnh tâm
yên lặng không nói ra lời nào hết để làm sạch lòng và ăn năn
dọn sạch lòng để gặp Cha. Trong lúc tỉnh tâm là lúc họ dọn
sạch lòng hết mọi tội lổi, và khi sạch hết mọi tội lổi, tâm
linh cảm thấy nhẹ nhàng, họ mời Chúa Thánh linh ngự vào lòng
để ấn chứng rằng họ được Cha chấp nhận là công dân của nước
thiên đàng, là công chúa, là hoàng tử của nước trời. Khi lòng
họ được trong sạch thì Chúa Thánh Linh mới vào được mà làm đền
thờ của Ngài trong tâm linh của họ. Họ sẽ được Chúa Cha tái
tạo họ trở nên con người mới, mọi tật bệnh rồi sẽ tan biến,
mọi thói hư tật xấu sẽ không còn nữa. Con người hút thuốc
phiện, hút thuốc cần sa bao nhiêu năm được Cha giải phóng tái
tạo trở nên con người mới gọi là người được tái sanh bằng Chúa
Thánh Linh. Thật tuyệt vời cho những ai đã trải qua kinh
nghiêm nầy mới biết trân quý những gì Chúa Cha đã ban cho họ
cách nhưng không, không phải có tiền mà mua được.
Ngày nay có nhiều người gốc đạo phật biết cách ngồi thiền của
phật giáo, sau khi họ tin Chúa Jesus thì họ biết áp dụng vào
ngồi tỉnh tâm cầu nguyện với Chúa Cha rất tốt vì họ đã từng
ngồi yên lặng để tìm cái gì trong tâm linh họ mà không gặp
được mà bây giờ họ đã tìm được. Họ được lớn lên cách nhanh
chóng nhờ biết ngồi tỉnh tâm cầu nguyện. Trong lúc đó có nhiều
người nói đã tin theo Chúa Jesus bao nhiêu năm rồi không biết
tỉnh tâm cầu nguyện là gì? Họ không trưởng thành trong tâm
linh đuợc vì cớ họ chưa ngồi tỉnh tâm cầu nguyện được. Họ bảo
họ không ngồi yên được quá 10 phút làm sao mà ngồi hằng giờ
được? Cầu nguyện của họ thì ngồi xuống mấy phút rồi nói như
con két xin nầy xin nọ với Chúa Cha như đứa trẻ con đến xin
bánh cha mẹ nó mà thôi. Họ không thể ngồi yên được vì tâm linh
bị lôi kéo bởi tà linh làm đầu óc rối trí, suy nghỉ lung tung,
tâm linh trôi dạt vào đâu đâu, lo lắng đủ mọi thứ, không thể
ngồi yên được. Những người nầy thường chống đối cách dọn rác
tâm linh theo cách 5 ngón tay của tôi và kết án tôi là tà giáo
vì trong lòng họ còn nhiều tà linh trói buột họ không cho họ

đọc và làm theo những sự chỉ dẩn của tôi. Chính tà linh trong
lòng họ rất sợ hãi những bài viết của tôi qua sự bày tỏ của
Chúa Cha chứ không phải họ sợ mà họ không hay biết.
Xin Cha thương xót mở trói, mở lòng những ai chưa nhận biết lẽ
thật mầu nhiệm của Cha hầu cho họ được Cha giải phóng ra khỏi
sự làm nô lệ cho tội lổi, tâm linh được trong sạch, linh hồn
được cứu ra khỏi hồ lữa địa ngục đời đời. Con cầu xin trong
danh Đức Chúa Jesus Christ Amen!
(Viết bởi sự bày tỏ của Cha)

