NGƯỜI ƯỢC PHƯỚC – A BLESSED
MAN
NGƯỜI ƯỢC PHƯỚC
A BLESSED MAN
(Thánh-thi/Psalm 1:1-6)
Thiên Chúa có 5 ơn phước để ban cho con người chúng ta như PHƯỚC về
1) BODY – THỂ XÁC bao gồm sức khoẻ, sự bảo vệ, và sức mạnh (Health,
protection, strength)
2) LABOR – TÀI VẬT bao gồm việc làm, lợi tức, sự bảo an (Work,
income, security)
3) EMOTION –TÌNH CẢM bao gồm niềm vui, sự bình an, hi vọng (Joy,
peace, hope)
4) SOCIAL – TÂM GIAO bao gồm tình yêu, hôn nhân, gia đình, bạn bè
(Love, marriage, family, friends)
5) SPIRITUAL – TÂM LINH bao gồm sự cứu rỗi, đức tin, ân điển
(Salvation, faith, grace).

Trong Thánh Kinh chữ “Phước hạnh (bless)” được ghi lại 516 lần và
“Nguyền rủa (curse)” ược ghi lại 199 lần. Chữ “Phước hạnh” hay “ơn phước” được
để chào hỏi có tính cách sâu đậm hơn từ ngữ “bình an(peace, shalom)”. Các câu
Thánh dưới đây chứa đựng những lời chúc phước và cầu mong hạnh phước nhất trong
đồng con dân Chúa với nhau:
a) Lời chúc bình an cho nhau.
Sáng thế 48:20 __________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
b) Lời chúc phước cho nhau khi gặp nhau
Sáng thế 47:7 ___________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
c) Lời chúc phước khi chia tay.
Sáng thế 24:60 __________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

chữ
dùng
Kinh
cộng

_______________________________________________
d) Lời chúc phước của các sứ giả.
1 Sa-mu-ên 25:14 ________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
e) Lời chúc phước vì lòng biết ơn
Gióp 31:20 _____________________________________
______________________________________________
______________________________________________
f) Lời chúc phước vào buổi sáng
Châm ngôn 27:14 _______________________________
______________________________________________
______________________________________________
____________________________________________
g) Lời chúc mừng về sự thịnh vượng
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
h) Lời cầu xin Chúa ban phước trong sự tôn kính
2 Sa-mu-ên 14:22 ____________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
i) Lời chúc phước trong tình bạn
2 Sa-mu-ên 21:3 _____________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Trong Thánh Kinh Cựu Ước, chữ “Phước hạnh (Bless)” trong ngôn từ Hi-bá-lai
là “barak” có nghĩa “quì lạy (kneel)”.
2 Sử ký 6:13 __________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
Thánh-thi 95:6 ________________________________

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Trong Thánh Kinh Tân Ước, chữ “Phước hạnh (Bless)” trong ngôn từ Hi-lạp
“makarios” có nghĩa là “đươc phước (blessed), may mắn (fortunate), hạnh phúc
(happy).

Chữ

“có phước, được phước (blessed)” trong Tân Ước chan chứa ý niệm về

niềm vui sướng của một người kinh nghiệm nhận được sự cứu chuộc linh hồn và được làm
con cái của Thiên Chúa.

Trong Thánh Kinh Tân Ước chỉ đề cập 10 lần, nhưng trong

Thánh Kinh Cựu Ước đề cập 122 lần.
Đức Chúa Trời thường ban phước cho con người chúng ta như: sự sống, sự giàu có, hoa
quả, hay hay nhiều thứ khác trong đời sống.

Sáng thế 1:22, 28 “Đức Chúa Trời ban

phước cho các loài đó mà phán rằng: Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy dưới
biển, còn các lồi chim hãy sanh sản trên đất cho nhiều.

Đức Chúa Trời ban phước cho

loài người và phán rằng: Hãy sanh sản thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất; hãy làm cho
đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống
hành động trên mặt đất”.

Nhưng ơn phước lớn nhất mà Chúa ban cho nhân loại chúng ta

là đem chúng ta ra khỏi điều ác, tội lỗi.
Công vụ 3:25- 26 _________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
Và Ngài bằng lòng tha thứ tội lỗi vi phạm của chúng ta.
Rô-ma 4:7- 8 _____________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
1. KHÔNG ĐỒNG HÀNH VỚI TỘI NHÂN (Thánh thi 1:1)
a) “Chẳng

T_______

mưu kế của kẻ dữ”

_ 2 Cô-rinh-tô 6:14 _______________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
Khi chúng ta đồng hành với tội nhân, dồng lõa hay thọa
hiệp với người phạm tội tức là chúng ta sẽ làm vấp phạm

cho người khác và không làm gương tốt cho người khác.
_ Rô-ma 14:13 __________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
b) “Chẳng

Đ______ trong đường tội nhân”

_ 2 Cô-rinh-tô 6:17 ______________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_ I-sa 52:11 ___________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
c) “Không

N_______ chỗ của kẻ nhạo báng”

2. LẤY LÀM VUI VẺ VỀ LUẬT PHÁP CỦA THIÊN CHÚA
Thánh thi 1:2

______________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________
“Vui vẻ về luật pháp” có nghĩa: S____, N______,
T______ GIỮ.
Khải huyền 1:3 ___________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
b)

“Vui vì

c)

“Vui vẻ về luật pháp” có nghĩa: “Suốt N________ tôi suy

gẫm luật ấy”

_______ ”

Thánh thi 119:14

Thánh thi 119:97

d) “Vui vẻ về luật pháp” có nghĩa: yêu mến lời Chúa “Hơn
V_______, hơn cả vàng ròng”

Thánh thi 119:97

e) “Vui vẻ về luật pháp” có nghĩa: “Như người CH_______
được chiến L____

PH________

lớn”

Thánh thi 119:162

f) “Vui vẻ về luật pháp” có nghĩa: “đươc B_______ an lớn và
không có gì làm cho họ V______ ngã”

Thánh thi 119:165

3. NHƯ CÂY TRỒNG GẦN DÒNG NƯỚC
Thánh thi 1:3 _____________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
* Giống như

“rễ cây”

1 Cô-rinh-tô 3:11 __________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
Êphêsô 3:18 ____________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
* Giống như “thân cây”
Êphêsô 4:15 ___________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
4. SANH BÔNG TRÁI THEO THÌ TIẾT
Thánh thi 1:3 _____________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
a) Đời sống sanh bông trái qua “các việc lành”
Mathiơ 5:16 ______________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
b) Đời sống sanh bông trái qua “các kết quả, việc sanh quả”
Giăng 15:5 _______________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
5. MỌI SỰ NGƯỜI LÀM ĐIỀU SẼ THẠNH VƯỢNG
Thánh thi 1:3 _____________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Thánh thi 128:1,2 __________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

I-sa 3:10 ________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
Châm ngôn 10:22 ________________________________
__________________________________________________
Sáng thế 39:3,4 _________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

6. VÌ CHÚA BIẾT ĐƯỜNG

NGƯỜI CÔNG BÌNH

Thánh thi 1:1a __________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
2 Timôthê 2:19 _________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

a) Chúa biết rõ ai là người công bình trước mặt Ngài
Ai là người công bình trước mặt Chúa? Người công bình
trước mặt Chúa là người luôn:
1- Đặt lòng tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-su
2- Làm theo lời Chúa dạy bảo trong Thánh Kinh
Galati 3:6 ___________________________________
_________________________________________________

Philíp 3:9 ___________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Chúng ta được kể là người công bình không phải bởi công
đức thiện lành của chính chúng ta, mà chỉ do sự tin nhận
Chúa Cứu Thế Giê-su làm Cứu Chúa cho linh hồn mình.
b) Chúa biết nhu cầu của người công bình
Mathiơ 6:8 _____________________________________
__________________________________________________
c) Chúa biết đường lối của người công bình
Gióp 23:10 _____________________________________
__________________________________________________.
CÂU HỎI THẢO LUẬN
(QUESTIONS)
1) Người được phước phải không làm 3 điều gì?

Tại sao?

2) Vui vẻ về luật pháp của Đức Giê Hô Va có nghĩa là gì?
3) Xin bạn chia xẻ bông trái Thánh Linh đang kết quả trong đời sống của chính bạn?
Xin bạn nêu lên sự sanh bông trái Thánh Linh trong đời sống của con cái Chúa khác
trong Hội Thánh bạn với mục đích khích lệ người đó?
5) Chúa biết gì về đường của người công bình?
) Hãy xét lại xem bạn có phải là người nhận nhiều ơn phước của Chúa chăng?

Và cầu

nguyện xin Chúa tiếp tục giúp bạn luôn là người đươc phước trước mặt Chúa và mọi
người chung quanh.

Tìm Của Báu

Tìm Của Báu
Của báu đây chứa đựng trong một kho tàng vô giá mà ai cũng có
thể cầm trong tay, đó là cuốn Kinh Thánh. Vâng Kinh Thánh là
một kho tàng đầy báu vật mà không tiền bạc nào trên đời này
mang đến cho ta được. Nhưng nếu bạn không biết cách khai thác
kho báu vật ấy thì dù bạn có sở hữu bao lâu cũng vô ích. Sau
đây là bẩy lời khuyên để bạn có thể khai thác kho báu vật Kinh
Thánh để được giàu sang trong phần tâm linh:
Hãy dành một thời gian đều đặn mỗi ngày để nghiên cứu Kinh
Thánh. Bạn cần lập chương trình cẩn thận vì nếu không, bạn
sẽ rất dễ bỏ qua.
Trước khi bạn đọc Kinh Thánh,

hãy cầu xin Chúa giúp đỡ và ban

thông sáng.
Hãy suy nghĩ rất
phải đào sâu mới
vàng.ác giả.
Hãy ghi lại trên
mà bạn có thể đem

cẩn thận về những gì mình sẽ đọc. Nghĩa là
tìm được của báu, nên không thể hời hợt vội
một cuốn sổ một điểm hay một nguyên tắc nào
ra thực hành.

Đừng nản lòng, vì một số phần trong Kinh Thánh rất khó hiểu,
nhưng có rất nhiều điều bạn hiểu được. Khi bạn áp dụng được
những gì bạn học được trong khúc Kinh Thánh thì những thay đổi
sẽ xảy ra trong đời bạn.
Sau khi đọc,
Chúa dạy.

bạn cầu xin Chúa cho có nghị lực thực hiện điều

Xin Chúa ban cho bạn nghị lực để khám phá của báu trong kho
tàng Kinh Thánh mỗi ngày

LÀM SAO TÔI BIẾT KINH THÁNH
LÀ CHÂN LÝ?
LÀM SAO TÔI BIẾT KINH THÁNH LÀ CHÂN LÝ?
BẰNG CHỨNG BÊN NGOÀI:
Bằng chứng bên ngoài có nghĩa là những thực tế bên ngoài Kinh
Thánh bày tỏ rằng Kinh Thánh là một nguồn cung cấp những dữ
kiện giá trị đáng tin cậy.
Bằng chứng về khoa học:
Không có bằng chứng khoa học nào chứng minh được Kinh Thánh là
sai. Nhiều người sẽ nói rằng, “Kinh Thánh không phải là một
quyển sách thuộc về khoa học mà chỉ nhằm cung cấp một cái nhìn
tôn giáo hay tâm linh trong vũ trụ nầy mà thôi.” Lời tuyên bố
trên hàm ý rằng sự mô tả mang tính khoa học tự nhiên chỉ nhắm
đến mục tiêu phục vụ cho tôn giáo nên không thể mong đợi sự
chính xác tuyệt đối nơi những mô tả nầy. Vì thế, chúng ta được
bảo đừng tin cậy vào những chi tiết mang tính khoa học mà chỉ
tìm kiếm những lời dạy dỗ mang tính đạo đức hoặc tôn giáo mà
thôi.

Sự suy nghĩ nầy là sai lầm bởi vì nó vô lý. Làm sao chúng ta
có thể khẳng định được phần nào đúng và phần nào không đúng.
Nếu chúng ta không thể tin cậy một vài phần nào đó trong Kinh
Thánh thì chúng ta cũng không thể tin cậy vào những sứ điệp về
đạo đức hay thuộc linh mà Kinh Thánh mang lại. Lý do chúng ta
không thể tin cậy vào những sứ điệp thuộc linh là vì chúng ta
không có một nền tảng căn bản để biết điều nào là đúng và xác
đáng cho đời sống của chúng ta và điều nào là không chính xác
để không phải tuân theo một cách nghiêm túc.
Quan niệm nầy là sai lầm bởi thiếu đức tin và xúc phạm đến
Thượng Đế là tác giả của Kinh Thánh. Sự chính xác của những
câu chuyện, những nhân vật và những địa danh trong Kinh Thánh

phản ảnh bản tánh chính trực của Thượng Đế. Khi xem xét về giá
trị bề mặt của những lời tuyên bố Ngài đưa ra chúng ta thấy
được năng quyền của Thượng Đế đã gìn giữ những lời Kinh Thánh
được hiệu nghiệm hằng nhiều thế kỷ. Chúng ta không thể nào tìm
đâu ra dữ kiện chính xác về sự kỳ diệu của vũ trụ nầy hơn là
những gì đã được trình bày trong Kinh Thánh vì Kinh Thánh phản
ảnh Thượng Đế là Đấng đã viết nên nó.
Một thí dụ từ Địa lý:
Trong khi Kinh Thánh không cố ý dạy người học một cách kỹ
lưỡng về những nguyên tắc và dữ kiện khoa học, nhưng bất cứ
những vấn đề nào mà Kinh Thánh bàn về công cuộc sáng tạo của
Thượng Đế là chính xác và có thật. Chúng ta thấy một trường
hợp trong sách Gióp 26:7, tại đây chúng ta đọc thấy sự mô tả
theo cách hiện đại về trái đất khi nó quay trong khoảng không.
Điều nầy đã được viết ra vào khoảng 3.000 năm trước Chúa Cứu
Thế. Sự mô tả nầy là một sự tương phản hoàn toàn trái ngược
với những quan điểm tưởng tượng quái dị mà cả thế giới được
dạy dỗ hay tin tưởng vào lúc đó. Để ủng hộ Gióp 26:7, Êsai
40:22 chỉ ra rằng Thượng Đế ngồi trên “vòng tròn của trái
đất.” Trái đất trông giống như một vòng tròn đối với những
người sống trên nó chỉ khi nào nó là một hình cầu. Êsai chương
40 xứng hợp với Gióp 26 và ủng hộ sự chính xác của lời tuyên
bố nầy, đó là điều chúng ta mong đợi ở Kinh Thánh. Rốt lại thì
đâu ai hiểu biết hơn Đấng Tạo Hóa đã thiết kế và dựng nên vũ
trụ này.
Một thí dụ từ Khảo cổ học:
Những bản sao cổ nhất hiện có của những bài thơ và văn chương
tiếng Hy Lạp thì mới hơn những bản gốc viết tay từ 800 đến
1.000 năm. Dầu vậy, không một học giả nào chấp nhận lập luận
rằng những bản văn Hy Lạp cổ không xác thực so với bản gốc và
cần nên bỏ đi. Ngược lại, những bản sao của nhiều sách trong
Cựu Ước thì mới hơn nguyên bản chỉ có 200 năm. Những bản sao
cũ nhất của vài sách trong Tân Ước có ghi ngày chỉ cách nguyên
bản viết tay từ 50 đến 80 năm mà thôi. Dựa vào những dữ kiện
căn bản đó, Kinh Thánh đáng được tin cậy ít nhất như những bản
văn chương Hy Lạp, nhưng điều đó thì trái ngược lại trong thời
nầy.

Sự khám phá mới đây đã củng cố tính trung thực về lịch sử của
Kinh Thánh khiến cho nhiều nhà khảo cổ học từng coi thường
Kinh Thánh trở lại từ chỗ chống đối thành ra tôn trọng Kinh
Thánh. Thí dụ, trong Sáng Thế Ký 15:20 đã nhắc đến một dân tộc
được gọi là Hêtít. Trải qua nhiều thế kỷ, người ta cười nhạo
Kinh Thánh đã bịa đặt ra nhóm người nầy. Nhưng cách nay vài
thập niên, tàn tích của một thành phố nằm tại quốc gia Thổ Nhĩ
Kỳ, phía bắc của nước Do Thái hiện nay, được khám phá và chứng
minh là một thành phố lớn của dân tộc Hêtít.
Bằng chứng về lịch sử:
Kinh Thánh nói về những điều trước khi xảy đến. Tiên tri Êsai
nói về vua của nước Ba Tư là Siru (Êsai 45:1), là người mà
cuối cùng sẽ khôi phục nước Giuđa. Ba Tư là một vương quốc
lớn, nằm tại vùng đất mà hiện nay thuộc quốc gia Iran. Êsai
viết điều nầy trong thời cai trị của vua nước Giuđa là
Êxêchia, vua nầy qua đời vào năm 687 trước Chúa Cứu Thế, nhưng
Siru đã không bắt đầu lên làm vua cai trị đế quốc Ba Tư mãi
cho đến sau năm 600 trước Chúa Cứu Thế. Đó là hơn 80 năm sau
khi Êsai qua đời. Chỉ có Thượng Đế mới biết tên của người sẽ
làm vua nước Ba Tư trước khi người đó lên ngôi. Nhiều lời dự
ngôn trong lịch sử chép về Chúa Cứu Thế Giêxu đã được ban cho
trước khi Ngài ra đời. Mỗi sách của Cựu Ước trong Kinh Thánh
đều nhắc đến Chúa Giêxu một cách rõ ràng. Thí dụ, hãy chú ý
đến chi tiết của Thi Thiên 22, Êsai 53, và Michê 5:2.
Đối diện với bằng chứng lịch sử nầy, chúng ta chỉ có những sự
lựa chọn sau đây. Hoặc Kinh Thánh đã được viết bởi Đấng ở bên
ngoài thời gian, hoặc Kinh Thánh chỉ là một câu chuyện đùa,
một sự đánh lừa rồi sau đó người ta viết thêm vào những lời
tiên tri để làm cho Kinh Thánh có vẻ tốt, hay là chỉ là một sự
lường gạt xấu xa. Sự lựa chọn đúng đó là, Kinh Thánh duy nhất
là lời chân thật và thánh khiết của Thượng Đế.
Bằng chứng từ những kinh nghiệm cá nhân:
Một nguồn khác về bằng chứng bên ngoài đó là kinh nghiệm cá
nhân của những người được thay đổi bởi Kinh Thánh. Có nhiều sự
khác biệt rất rõ rệt trong đời sống của một người sau khi đặt

lòng tin vào Chúa Cứu Thế Giêxu và bước đi theo Lời Ngài là
Kinh Thánh. Nói cách khác, Kinh Thánh có thể làm cho những tín
hữu những gì mà Kinh Thánh xác nhận là sẽ làm được.
Kinh Thánh hứa sẽ cất khỏi hình phạt của sự đoán xét và bảo
đảm không có sự định tội cho ai đặt lòng tin vào những gì Kinh
Thánh nói (Giăng 5:24, Rôma 8:1,16, I Giăng 4:18). Kinh Thánh
hứa có thể rửa sạch tấm lòng Cơ Đốc Nhân (Thi Thiên 119:9,11,
Giăng 15:3). Kinh Thánh hứa sự giải phóng khỏi ách nô lệ tội
lỗi cũng như sự khôn ngoan và quyền năng để chiến thắng tội
lỗi một cách thành công (Giăng 8:34-36, Rôma 6:18, Côlôse
3:1-2). Kinh Thánh ban ý nghĩa và mục đích cho đời sống, thúc
đẩy những Cơ Đốc Nhân phục vụ Chúa của mình (I Phierơ 2:9).
Tất cả những điều nầy là một phần trong kinh nghiệm của một
tín hữu. Nhiều tín hữu kinh nghiệm một đời sống mà họ chưa
từng có trước kia, một đời sống mới được chứng minh bằng thực
tế rằng họ không còn đầy cay đắng và hối tiếc về quá khứ của
họ từ khi họ đọc được sự tha thứ của Thượng Đế (Hêbơrơ
10:16-17). Nhiều Cơ Đốc Nhân kinh nghiệm một sự sống mới bởi
thực tế rằng họ có thể hi sinh cho người khác. Nhiều tín hữu
kinh nghiệm đời sống mới minh chứng bởi thực sự rằng họ có thể
chiến thắng sự sợ hãi bởi vì họ thà nương dựa vào Chúa hơn là
hy vọng hão huyền về những điều êm đẹp sẽ xảy ra. Một người
đặt lòng tin vào Kinh Thánh có kinh nghiệm thuộc linh cách cá
nhân để biết rằng những lời hứa của Kinh Thánh không phải chỉ
là những bài thơ suông mà là sự thật và làm chứng cho lòng của
người đó rằng sự tin cậy của người đó đặt vào Kinh Thánh không
phải là không đúng chỗ.
BẰNG CHỨNG BÊN TRONG:
Thêm vào những bằng chứng bên ngoài, có những bằng chứng bên
trong cho chúng ta lý do thuyết phục để tin cậy vào Kinh
Thánh. Nói cách khác, có những điều thực tế bên trong Kinh
Thánh bày tỏ rằng Kinh Thánh là một nguồn cung cấp những dữ
kiện giá trị đáng tin cậy.
Lời chứng của Kinh Thánh:
Kinh Thánh tự xác nhận là đến từ Thượng Đế. Thí dụ, trong II
Samuên 23:2 Đavít, là người viết nhiều thi thiên, tuyên bố

rằng những gì ông viết là đến từ Thượng Đế. Giêrêmi tuyên bố
cũng giống như vậy (Giêrêmi 1:4), cũng như sứ đồ Phaolô (I
Têsalônica 2:13). Phierơ nói những điều Phaolô viết là Thánh
Kinh (II Phierơ 3:16). Chính Chúa Giê-xu tuyên bố nhiều lần về
đặc tính đáng tin cậy của Kinh Thánh (Luca 16:17, 24:44, Giăng
17:17). Thí dụ, Chúa Giêxu thường thường xem tất cả những câu
chuyện trong Kinh Thánh Cựu Ước là nguồn đáng tin cậy (Luca
11:51, 17:26-33).
Sự hợp nhất của Kinh Thánh:
Kinh Thánh được viết trong khoảng thời gian hơn 1.500 năm, từ
thời Môise (1.400 trước Chúa Cứu Thế) đến thời của sứ đồ Giăng
(khoảng 100 năm sau Chúa Cứu Thế). Tổng cộng số người viết ít
nhất là 40 người. Nhưng cho dù những người khác biệt nầy cũng
viết vào những thời điểm khác nhau thì sứ điệp mà họ viết luôn
luôn giống nhau mà không hề sự mâu thuẫn trong bất cứ chi tiết
nào. Nguyên nhân là vì Thượng Đế là tác giả của Kinh Thánh và
Ngài đã dùng con người ghi chép những gì Ngài muốn nói. Những
người viết sống và chết vào những thời điểm khác nhau nhưng
chỉ có một Thượng Đế đời đời phán bảo với từng người những gì
phải viết. Vì lý do đó, chúng ta có thể so sánh những phần
khác nhau của Kinh Thánh và thấy rằng chúng đều thống nhất với
nhau, ủng hộ và làm sáng tỏ cho nhau (I Côrinhtô 2:13). Chúng
ta có thể đến với bất cứ phần nào trong Kinh Thánh và biết
rằng trước sau như một Kinh Thánh thật đáng tin cậy.
Những điều chứa đựng trong Kinh Thánh:
Những chủ đề mà Kinh Thánh bàn luận đến là bằng chứng lạ lùng
bên trong về sự đáng tin cậy của Kinh Thánh. Những điều chứa
đựng trong Kinh Thánh là những điều mà Kinh Thánh có thể nói
chỉ khi Kinh Thánh được viết bởi Thượng Đế. Thí dụ, Kinh Thánh
tuyên bố Đức Chúa Giêxu nhận rằng Ngài là Thượng Đế (Giăng
10:30); Kinh Thánh tuyên bố rằng các môn đồ của Chúa Giêxu
xưng Ngài là Thượng Đế (Giăng 20:28); Kinh Thánh nói rằng Cha
tuyên bố Chúa Giêxu là Thượng Đế (Hêbơrơ 1:8). Kết luận của
lời làm chứng nầy rằng, hoặc sứ điệp của Kinh Thánh là một
điều điên rồ và lường gạt quỉ quyệt, hay sứ điệp của Kinh
Thánh là thật và Kinh Thánh là quyển sách duy nhất như thế.

Một thí dụ quan trọng khác là chỉ có Kinh Thánh nói về tội lỗi
(I Giăng 3:14). Không có một con người nào can đảm viết chính
xác và đánh giá về loài người như Kinh Thánh mô tả. Kinh Thánh
trình bày một bức tranh khủng khiếp. Nó làm chúng ta bực mình,
và chúng ta không lấy làm vui vẻ gì khi đọc nó. Điều nầy giải
thích tại sao chúng ta gặp khó khăn khi muốn tin rằng Kinh
Thánh là chân lý. Vấn đề không phải là ở bằng chứng mà là ở
tấm lòng của chúng ta. Có ai muốn biết rằng mình là một tội
nhân tồi bại, sa đọa? Có ai vui mừng khi được cho biết rằng
mình đang tiến về vào địa ngục, nơi mà mình phải chịu khổ sở
dưới cơn thạnh nộ của Thượng Đế đời đời? Có ai hoan nghênh một
sự hiểu biết để biết rằng không có điều gì tốt nơi mình cả và
mình là một con người phản loạn chống nghịch lại Thượng Đế,
Đấng đã tạo dựng nên mình?
Chỉ có Thượng Đế mới thành thật với chúng ta bởi vì chỉ có
Ngài biết được sự thật. Chỉ có Thượng Đế sẵn sàng thành thật
với chúng ta và điều đó bày tỏ tình yêu của Ngài. Tình yêu
thật không biểu lộ bởi những lời nói của con người cố làm cho
chúng ta cảm thấy dễ chịu bởi những lời dua nịnh hư không, rồi
bỏ mặc chúng ta lại trong tình trạng tuyệt vọng của mình bởi
họ không có sự hy vọng thật để ban cho. Tình yêu thật được bày
tỏ bằng sự thật, đó là điều duy nhất có thể giúp chúng ta. Sự
chân thật của Kinh Thánh vẽ ra bằng lời số phận con người thì
không mấy gì thu hút. Tuy nhiên, Kinh Thánh chứa đựng những
lời của một người bạn thật. Thượng Đế biết rằng chúng ta đang
đi trên bờ của một mõm đá và có thể rơi vào địa ngục bất cứ
lúc nào. Ngài bảo cho chúng ta chính xác những gì chúng ta cần
biết để tránh khỏi hiểm họa nầy. Mặc dù Kinh Thánh không được
liệt kê trong danh sách của mười quyển sách được ưa chuộng
nhất trong năm, nhưng chỉ Kinh Thánh mới có thể ban cho lời
hứa và giữ lời hứa rằng, “Hỡi những kẻ mệt mõi và gánh nặng,
hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng
nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo
ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Vì ách ta dễ chịu
và gánh ta nhẹ nhàng” (Mathiơ 11:28-30).
Sứ Điệp của Kinh Thánh:
Cuối cùng có một ý kiến nữa mầ chúng ta phải đối diện khi
chúng ta suy nghĩ có nên tin cậy Kinh Thánh hay không. Hầu hết

người ta tin rằng có một Thượng Đế. Nhưng nếu Thượng Đế thật
sự là Thượng Đế thì Ngài sẽ phán hoàn toàn bằng uy quyền và
chúng ta phải vâng theo Lời của Ngài. Nói cách khác, những gì
chúng ta suy nghĩ về Lời của Thượng Đế và phản ứng của chúng
ta đối với nó phản ảnh những gì chúng ta nghĩ về chính Thượng
Đế. Chúng ta không thể tách rời Thượng Đế và Lời Ngài là Kinh
Thánh. Chúng ta không buộc phải tin Kinh Thánh, nhưng chúng ta
phải đối diện với hậu quả. Nếu ai đã không tin vào Thượng Đế
của Kinh Thánh thì sẽ hành động theo cách đó, và kết quả cay
đắng của đời sống ích kỷ của họ sẽ đến vào mùa gặt, như Kinh
Thánh đã nói. Đây là bằng chứng đáng sợ hơn cả. Thêm vào điều
đó, họ sẽ đối diện với cơn thạnh nộ của Thượng Đế là Đấng sẽ
tìm gặp họ phía bên kia phần mộ và buộc họ tuân theo Lời Ngài
vào Ngày phán xét như Kinh Thánh đã nói trước.
Có một điều tốt cho chúng ta khi hỏi rằng chúng ta có nên tin
cậy Kinh Thánh hay không. Kinh Thánh có thể cất đi những thắc
mắc khỏi chúng ta bằng những bằng chứng về tính chất xác đáng
của nó. Giacơ 1:6 chép rằng chúng ta không nên ngần ngại màcầu
xin Thượng Đế ban cho chúng ta khả năng để tin cậy vào Lời của
Ngài và sự khôn ngoan cần có để có thể hiểu được Kinh Thánh
nhiều hơn. Tuy nhiên, học Kinh Thánh là một sự học hỏi thánh.
Chỉ khi nào chúng ta đến với Kinh Thánh một cách khiêm nhường
và một tâm trí cởi mở hướng về lẽ thật thì chúng ta mới tìm
thấy những câu trả lời cho mình.

“Lời Cha tức là lẽ thật” Giăng 17:17
Có những lý do xác đáng để tin cậy vào Kinh Thánh.
Cả hai, bằng chứng bên ngoài và bên trong đều ủng hộ lời tuyên
bố rằng, Kinh Thánh là
“Chân thật, thảy đều công bình cả” Thi Thiên 19:9
http://www.hoagiang.co.cc/2012/09/lam-sao-toi-biet-kinh-thanh
-la-chan-ly.html
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BÀI CHAT VỚI MỘT CÔ GÁI MÃI
DÂM ĐẠO CÔNG GIÁO ĐƯỢC CHA
THƯƠNG XÓT CHO TRỠ VỀ (BÀI SỐ
3)
BÀI CHAT VỚI MỘT CÔ GÁI MÃI DÂM ĐẠO CÔNG GIÁO ĐƯỢC CHA THƯƠNG
XÓT CHO TRỠ VỀ (BÀI SỐ 3)
Câu chuyện thật xãy ra vào năm 2013.
Cô D.R.vào đọc những bài chát đuổi quỷ của tôi trên FB thì cô
bình luận cô muốn được Chúa tha thứ tội lổi để được trở về nhà
Cha. Tôi vào messenger tìm và tiếp chuyện với cô trước. Dưới
đây là cuộc nói chuyện.
•
12/26, 8:55pm
Anhue Doan
cháu muốn cô giúp cháu trở về nhà Cha hãy vào đây cô giúp nhé

Chúa sẽ là niềm an ủi của cháu nhé
Cứ kêu Chúa Jesus ơi giúp con sẽ có Chúa Jesus đến cứu giúp.
BA NGÀY SAU :
•
12/29, 3:38pm
D.R.
Lạy Chúa con là kẻ có tội
•
12/29, 3:39pm
Anhue Doan
Vào đọc những bài chat của cô đi
•
12/29, 3:39pm
D.R.
Sống nơi đất khách quê người con vấp nhiều tội lỗi
Vâng con đọc qua mấy bài rồi
•
12/29, 3:40pm
Anhue Doan
Hãy quay về
Không đi quá xa
•
12/29, 3:40pm
D.R.
Nơi đây cái gì cũng có
•
12/29, 3:41pm
Anhue Doan
Cháu đang ở xứ người?
•
12/29, 3:41pm
D.R.
Dạ
Cờ bạc rựu chè trai gái
Cô ở đâu?
•

12/29, 3:41pm
Anhue Doan
Cô ở Mỹ
•
12/29, 3:42pm
D.R.
Linh hồn cháu hết đường quay về rồi
•
12/29, 3:42pm
Anhue Doan
Cháu không nên ngu dại sống như con thiêu thân rồi chết đi địa
ngục oan uổng cuộc đời.
•
12/29, 3:42pm
D.R.
Cháu làm việc, chơi bời quên cả Chúa
•
12/29, 3:42pm
Anhue Doan
Cháu muốn trở về cô sẽ đuổi tà linh giúp cháu
Cháu nhớ người đàn bà tà dâm trong kinh thánh không?
Chúa Jesus không kết tội và Ngài không bắt tội những người có
tội biết ăn năn
•
12/29, 3:44pm
D.R.
Cháu không nhớ nổi đã quên Chúa bao lâu rồi
Bây giờ cháu đi lễ mắt nhìn lên bàn thờ . Mồm đọc kinh . Nhưng
cái đầu và trái tim không có Chúa
Cô giú
p con cầu nguyện
Con muốn có lòng tin
Cầu cho cha mẹ con nữa .họ cũng không chịu đi lễ và cầu nguyện
. Xin cô giú
p con
•
12/29, 3:47pm
Anhue Doan
Cháu hãy tìm Chúa

Không tìm nhà thờ
Cô giúp người gặp Chúa
•
12/29, 3:48pm
D.R.
Con quên hết đường về rồi
Con phải làm thế nào?
•
12/29, 3:48pm
Anhue Doan
Không phải tìm đạo giáo hay tôn giáo nhé!
•
12/29, 3:48pm
D.R.
Trong tim con có Chúa
•
12/29, 3:49pm
Anhue Doan
Cháu phạm tội gì hãy kể lên hết với Chúa đi.
•
12/29, 3:49pm
D.R.
Đến ăn cơm con cũng không làm dấu
•
12/29, 3:49pm
Anhue Doan
Như cháu xưng tội ra hết với Chúa rồi khước từ không làm như
thế nữa
Cô không giúp cháu làm dấu bề ngoài, nhưng nhận Chúa vào lòng
•
12/29, 3:50pm
D.R.
Làm thế nào con nói hết ra được?
•
12/29, 3:50pm
Anhue Doan
Biên hết lên đi

Chúa sẽ giúp cháu nhớ lại hết những gì cháu làm buồn lòng Chúa
Hãy xưng hết tội lỗi ra với Chúa đi
•
12/29, 3:51pm
D.R.
Làm thế nào cháu xưng tội lỗi được
Hu hu hu
Con hết đường quay về rồi
Những tội gì ở trần gian con đều có hết
•
12/29, 3:53pm
Anhue Doan
cô sẽ cho cháu những câu hỏi nhé
nếu cháu muốn quay về cô mới giúp được
•
12/29, 3:53pm
D.R.
Vâng
•
12/29, 3:53pm
Anhue Doan
còn cháu muốn đi luôn cô không thể giúp được
•
12/29, 3:54pm
D.R.
Vâng
Cô hỏi đi a
Con muốn quay về
Nhưng con không tìm thấy đường về
•
12/29, 3:55pm
Anhue Doan
vì có ma quỷ ngăn trở nên cô đuổi chúng đi để giúp cháu được
trở về đứng trước cửa nhà Cha
còn Cha có cho cháu vô nhà hay không đó là quyền của Cha
nếu cháu thật lòng Cha bao giờ cũng vui mừng cho cháu về nhà.
chỉ trừ trường hợp những người giả hình Cha không thể chấp

nhận được
cháu muốn bắt đầu chat
cháu có khoảng 2 tiếng
•
12/29, 3:56pm
D.R.
Vâng
Cháu rảnh cô a
•
12/29, 3:56pm
Anhue Doan
ok bắt đầu nhé! Cô sẽ
chủ
cô không làm được nếu
cháu nhé

vời cô phải mất 2 tiếng đồng hồ
đồng hồ rãnh hôm nay không?

giao phòng chat cho Chúa Thánh Linh làm
không có Chúa Thánh Linh hiện diện giúp

•
12/29, 3:57pm
D.R.
Vâng
•
12/29, 3:57pm
Anhue Doan
TRONG DANH CHÚA JESUS CON XIN DÂNG PHÒNG CHAT NẦY CHO CHÚA
THÁNH LINH LÀM CHỦ HÔM NAY AMEN!
•
12/29, 3:58pm
D.R.
Amen
•
12/29, 3:58pm
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.
•
12/29, 3:58pm
Anhue Doan
Đọc và làm theo sự chỉ dẩn nhé!
•
12/29, 3:59pm
D.R.
Con có phải viết lên không
Con đọc rồi . Bây giờ trong lòng con không giận ai cả
•
12/29, 4:00pm
Anhue Doan
phải tha thứ hết những người đã làm mình tổn thương
không phải giận nhé!
•
12/29, 4:00pm
D.R.
Vâng ạ
•
12/29, 4:00pm
Anhue Doan
Họ nói những lời làm mình tổn thương, nhất là cha mẹ anh em
mình.
kêu nhiều tên lên đi từ lúc còn nhỏ đến giờ
•
12/29, 4:01pm
D.R.
Con không oán trách ai cả
Không ai làm tổn thương con
•
12/29, 4:02pm
Anhue Doan
tha thứ kêu từng tên lên cho đến khi nghe người nhẹ nhàng nhé
từ lúc còn nhỏ cho đến giờ
•

12/29, 4:02pm
D.R.
Vâng ạ
•
12/29, 4:02pm
Anhue Doan
xong chưa?
•
12/29, 4:03pm
D.R.
Xong ạ
•
12/29, 4:03pm
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
•
12/29, 4:04pm
D.R.
Con đang lo lắng công việc . Con đang chờ đợi công ty gọi đi
làm
•
12/29, 4:04pm
Anhue Doan
biên lên hết cho cô biết cháu đang lo lắng vấn đề gì nhé!
•
12/29, 4:04pm
D.R.
Vâng
•
12/29, 4:04pm
Anhue Doan
giao hết cho Chúa những vấn đề lo lắng được không?
nếu không được cô sẽ giúp đuổi tà linh lo lắng đi
•
12/29, 4:05pm
D.R.

Con cũng thất nghiệp gần một tháng rồi . Lúc thất nghiệp không
có việc làm con mới nhớ đến Chúa
Con xin giao hết cho Chúa
Chúa ơi ! Nếu con không thất nghiệp con cũng không còn nhớ đến
Ngài
•
12/29, 4:07pm
Anhue Doan
TRONG DANH CHÚA JESUS TA RA LỆNH ĐUỔI TẤT CẢ TÀ LINH LO LẮNG
THẤT NGHIỆP HÃY LUI RA KHỎI D.R. NGAY GIỜ NÀY AMEN!
•
12/29, 4:08pm
D.R.
Amen
•
12/29, 4:08pm
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)
•
12/29, 4:08pm
D.R.
D.R. là tên thánh của con
Con tên N.
•
12/29, 4:09pm
Anhue Doan
KHÔNG SAO CHÚA THÁNH LINH BIẾT HẾT
TRẢ LỜI CÂU HỎI THỨ BA CỦA CÔ ĐI
•
12/29, 4:10pm
D.R.
Con đang buồn vì chuyện tình cảm . Con muốn tha thứ cho người
yêu cũ đã làm tổn thương con
Cho những người con yêu làm tổn thương con

•
12/29, 4:11pm
Anhue Doan
Hãy nói:” TRONG DANH CHÚA JESUS CON THA THỨ CHO ANH___”
•
12/29, 4:12pm
D.R.
Lạy Chúa Jesus ! Nhân danh Chúa Jesus con tha thứ cho họ
•
12/29, 4:13pm
Anhue Doan
Không nói họ được, hãy gọi từng tên lên mà tha thứ cho họ .
•
12/29, 4:13pm
D.R.
Lạy chúa xin cho con thật lòng ăn năn hối cải trở về với Chúa
Vâng
Con sẽ tha thứ cho những người tên: A.B.C.D.
•
12/29, 4:15pm
Anhue Doan
Kêu tên thêm nữa đi. Nhắm mắt lại nhớ hết nhé!
•
12/29, 4:15pm
D.R.
Vâng con cố nhớ
•
12/29, 4:15pm
Anhue Doan
Hãy cầu xin Chúa Thánh Linh soi sáng
•
12/29, 4:16pm
D.R.
Xin tha cho anh . D.E.F.G.H.
Lạy Chúa Thánh Linh xin giúp con bỏ qua những người con đã nói
tên .
•

12/29, 4:19pm
Anhue Doan
Hết chưa?
•
12/29, 4:19pm
D.R.
Hết rồi
Con cố nhớ hết rồi
•
12/29, 4:20pm
Anhue Doan
Tha thứ cho họ có nghỉa là không buồn giận họ nữa.
•
12/29, 4:20pm
D.R.
Vâng ạ
•
12/29, 4:20pm
Anhue Doan
Nghe người nhẹ nhàng thoải mái chưa?
•
12/29, 4:20pm
D.R.
Vâng con sẽ nói hết
Đến khi nào con thấy người thoải mái
•
12/29, 4:21pm
Anhue Doan
Những người đã làm tổn thương cháu còn nữa hay hết?
•
12/29, 4:22pm
D.R.
Hết rồi a . Con cố nhớ hết rồi
•
12/29, 4:22pm
Anhue Doan
Cô sang phần khác nhé!

•
12/29, 4:22pm
Anhue Doan
1- 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 luôn,
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?
•
12/29, 4:22pm
D.R.
Vâng
•
12/29, 4:22pm
Anhue Doan
Biên lên hết nhé!
Ăn ngủ với bao nhiêu người?
Chúa biết hết
ma quỷ kiện cáo
hãy khai trình dọn hết rác trong lòng hôm nay
•
12/29, 4:24pm
D.R.
Lạy Chúa . Con làm gái
Con không thể nhớ hết đã ngủ với bao nhiêu người
Hu hu hu
Con làm sao có thể nhớ hết đây?

Con không thể nhớ được
Con làm gái đã nhiều năm rồi
Lạy chúa con là kẻ có tội
Xin Chúa hãy cho con quay về với Ngài
Lạy Chúa con không thể nhớ hết được
Con đã làm gái bán thân xác lẫn linh hồn . Con quên cả Chúa
Cô ơi
•
12/29, 4:28pm
Anhue Doan
trong danh Chúa Jesus xin Chúa Thánh Linh nhắc nhở cô D.R. nhớ
lại lần đầu tiên cô đã xa sút và hãy nhớ lại lần đầu tiên nhé!
kể từ lần đầu tiên đó con quỷ mãi dâm đã vào cháu lần đó và
những lần sau là cả bọn chúng kéo vào thân xác cháu. Hãy nhớ
lại lần đầu tiên
•
12/29, 4:29pm
D.R.
Con nhỏ 4,5 tuổi gì đó con bị hiếp dâm
Sau đó khi lớn lên con đi xa nhà làm ăn
Con tự tìm đến công việc làm nầy.
Lúc đầu chỉ là mát sa , dần dần thành bán dâm
Lúc đó con cũng không biết mát sa là gì?
•
12/29, 4:32pm
Anhue Doan
lúc cháu bị hiếp dâm lúc nhỏ là tà linh dâm dục đã vào lòng
cháu rồi đó
•
12/29, 4:32pm
D.R.
Cháu đọc trên báo thấy kiếm nhiều tiền lên con tự đi xin
•
12/29, 4:32pm
Anhue Doan
bởi vậy có con gái cho đi ở một mình nên dễ bị dụ dổ như thế
nhiều cô gái ngu dại nên dễ bị dụ dổ

•
12/29, 4:33pm
D.R.
Lúc con bị hiếp dâm con ko nói với ai
Họ đe dọa con
•
12/29, 4:33pm
Anhue Doan
nhưng Chúa vẫn còn thương
•
12/29, 4:34pm
D.R.
Con đang đợi tìm việc mới
Con đợi công ty gọi đi làm
Con rất lo sợ phải đi làm gái lại
Con sợ lắm . Con sợ không đổi được việc khác
Bây giờ đây con đang chờ đợi , lo sợ.
•
12/29, 4:35pm
Anhue Doan
Cháu thật sự cầu xin Chúa cho đi làm hãng gì đó
thiếu gì hãng để làm
tai sao phải làm gái mới sống được?
•
12/29, 4:36pm
D.R.
Lạy chúa xin thương xót kẻ tội lỗi này . Cho con một công việc
mới
•
12/29, 4:36pm
Anhue Doan
cháu hãy tìm vào nhà thờ thờ phượng Chúa.
•
12/29, 4:36pm
D.R.
Con đang cầu xin
•

12/29, 4:36pm
Anhue Doan
Ngài sẽ khiến có người giúp cháu công việc tốt hơn
•
12/29, 4:36pm
D.R.
Con cũng tự bỏ việc đó để tìm việc khác
•
12/29, 4:37pm
Anhue Doan
Cháu có xem phim bậy bạ không?
•
12/29, 4:37pm
D.R.
Con đã xin việc mới rồi
Con chờ đợi người ta gọi đi làm
Cháu đang ở nơi một thành phố tội lỗi
Tại con
•
12/29, 4:38pm
Anhue Doan
cháu xem báo tìm công việc gì hãng xưởng gì đi
tai sao phải sang thành phố tội lổi vậy?
•
12/29, 4:39pm
D.R.
Bạn con sang trước , con cũng muốn sang , thế là bạn con về
nước đưa con đi theo
•
12/29, 4:40pm
Anhue Doan
bạn trai?
•
12/29, 4:40pm
D.R.
Lạy chúa xin cho con bỏ con đường làm gái
•

12/29, 4:40pm
Anhue Doan
người đó đưa cháu đi làm gái mải dâm?
bạn bè xấu làm hư tánh nết tốt
•
12/29, 4:40pm
D.R.
Bây giờ bạn cũng chả có ai thương yêu
Một cô bạn gái
Bây giờ cô ấy đi nước khác
•
12/29, 4:41pm
Anhue Doan
phải khước từ con đường tội lổi làm lại cuộc đời với Chúa nhé
làm sao đi nơi khác hay trở về nước mình trở lại nhé!
•
12/29, 4:41pm
D.R.
Vâng con xin khai hết
•
12/29, 4:41pm
Anhue Doan
nơi ấy cháu sẽ chết vì bệnh si đa hay AIDS
•
12/29, 4:41pm
D.R.
Bạn con đi nước khác
Bây giờ con tìm một công việc khác
Con đang đợi công ty gọi đi làm
Con không làm gái nữa
Khi con bỏ làm gái . Con lại nhớ đến Chúa
Lúc con làm gái con không còn nhớ tới Chúa là ai
Thật lòng con ăn lăn hối cải
Xin Chúa thương xót đứa con tội lỗi này
Xin Chúa đưa con quay về với Chúa
•
12/29, 4:45pm

Anhue Doan
CHÁU KHƯỚC TỪ TÀ LINH LÀM GÁI ĐI ĐỂ CÔ ĐUỔI CHÚNG ĐI
KỂ TỪ HÔM NAY KHÔNG TRỞ VỀ CON ĐƯỜNG CỦ NỮA.
•
12/29, 4:46pm
D.R.
Lạy Chúa kể từ hôm nay con không trở về con đường cũ nữa
•
12/29, 4:47pm
Anhue Doan
TRONG DANH CHÚA JESUS TA RA LỆNH CHO TẤT CẢ NHỮNG TÀ LINH TÀ
DÂM LÀM GÁI MÃI DÂM, TÀ LINH HAM MÊ TIỀN BẠC BÁN THÂN XÁC, TÀ
LINH DÂM DỤC, TÀ LINH HÃM HIẾP TRẺ THƠ TẤT CẢ NHỮNG TÀ LINH
NÀO TRÓI BUỘT CÔ D.R. HÃY TRẢ LẠI CÔ CHO CHÚA JESUS KỂ TỪ NGÀY
GIỜ NÀY AMEN!
cháu đọc nhiều lần cho đến khi nghe người rợn gai ốc hay lạnh
xương sống nhé!
tà lính sẽ đi ra nhiều lắm!
•
12/29, 4:48pm
D.R.
Cô biết không lễ Chúa Nhật tối qua khi mọi người rước lễ con
đã nghĩ những tội lỗi con đã làm không có cơ hội nói ra cho
đến lúc chết con cũng không được rước lễ như những người đi lễ
Amen
•
12/29, 4:50pm
Anhue Doan
đọc nhiều lần bài đuổi tà linh của cô nhé
cô giúp cháu đi đúng đường đây
cháu xưng tôi với ông cha xứ chưa chắc Chúa tha tội cho cháu
Chúa nghe lời cầu xin của cháu nên sai có giúp cháu được trở
về đúng đường
Chúa vẫn còn thương cháu nhiều
có giúp cháu gặp Chúa chứ không vào đạo giáo hay tôn giáo nào
hết.
Chúa sẵn sàng tha thứ tội lỗi cho những ai bằng lòng từ bỏ con

đường cũ
•
12/29, 4:52pm
D.R.
Con xin vâng lời
Xin Chúa soi sáng cho con bỏ con đường cũ
•
12/29, 4:53pm
Anhue Doan
cô giúp đuổi tà linh chúng sẽ đi ra trả lại sự tự do cho cháu
đọc nữa đi
nhiều lần cho đến khi tất cã tà linh ra đi khỏi cháu nhé
•
12/29, 4:53pm
D.R.
Đọc cháu chỉ khóc thôi
•
12/29, 4:54pm
Anhue Doan
đọc hoài tà linh làm cháu khóc
chúng tiếc rẻ thân xác cháu
tà linh khóc vì bị cô đuổi chúng đi đó
hãy đọc nữa đi
•
12/29, 4:56pm
D.R.
Con hết khóc rồi tự nhiên không muốn khóc nữa
•
12/29, 4:56pm
Anhue Doan
Nghe người nhẹ chưa?
cô nói là tà linh khóc
vì thương tiếc thân xác cháu không muốn bị đuổi đi
•
12/29, 4:57pm
D.R.
Con nhẹ người rồi

Tự nhiên con không muốn khóc nữa
•
12/29, 4:58pm
Anhue Doan
Hãy nói cám ơn Chúa đi.
Vậy là Chúa đuổi chúng đi rồi đó!
Cháu còn cảm giác tội lổi nữa không?
•
12/29, 4:58pm
D.R.
Lạy Chúa . Con xin cảm tạ ơn Người!
•
12/29, 4:58pm
Anhue Doan
Khi chúng đi ra khỏi cháu rồi, cháu không còn cảm giác muốn
làm nghề đó nữa và không còn cảm giác tội lổi nữa.
•
12/29, 4:59pm
D.R.
Con không còn cảm giác khó chịu
Con thấy tươi tỉnh hẳn lên
•
12/29, 4:59pm
Anhue Doan
hãy cảm ơn Chúa Thánh Linh
•
12/29, 5:00pm
D.R.
Con thấy tươi tỉnh hẳn
•
12/29, 5:00pm
Anhue Doan
Chúa Thánh Linh đuổi tất cã chúng đi giúp cháu rồi đó.
•
12/29, 5:00pm
D.R.
Lạy Chúa xin cảm ơn Chúa Thánh Linh

•
12/29, 5:00pm
Anhue Doan
Cô sang phần khác nhé
•
12/29, 5:00pm
D.R.
Vâng
•
12/29, 5:00pm
Anhue Doan
2- Vấn đề liên quan đến tà linh: Ăn đồ cúng? Thắp hương? Thắp
nhang? Uống bùa? Có viếng chùa và có tên pháp danh trong 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 tai hay không? v.v. Thích
xem phim kinh dị? ma 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?
•
12/29, 5:01pm
Anhue Doan
cái gì có biên lên hết nhé
•
12/29, 5:02pm
D.R.
Con có xem bói nhiều lần lắm . Xem tay . Xem bài . Xem tướng
Con không nhớ bao nhiêu lần
•
12/29, 5:03pm
Anhue Doan
biên lên và hứa với Chúa không làm nữa nhé
kể từ hôm nay hãy bỏ những thứ đó.
•

12/29, 5:03pm
D.R.
Con có đi chùa thắp hương . Vái khấn
•
12/29, 5:03pm
Anhue Doan
là ma quỷ
cháu chơi với ma qủy nên gặp nạn là vậy
•
12/29, 5:03pm
D.R.
Con không nhớ bao nhiêu lần
Con có xem phim kinh dị , phim ma . Phim hành động . Con không
thể nhớ bao nhiêu lần
Con có nghe nhạc chế
Nhạc hát bậy .
•
12/29, 5:07pm
Anhue Doan
kể từ hôm nay hứa với Chúa và nói với ma quỷ từ bỏ con đường
củ quay ngược về 180 độ trở về với Chúa không đi đường cũ nữa
nhé
khước từ chúng nó đi cô sẽ duổi những tà linh này đi ra khỏi
cháu
•
12/29, 5:08pm
D.R.
Lay chúa . Con xin bỏ con đường cũ
•
12/29, 5:08pm
Anhue Doan
Những thứ tà linh nầy rất hung dử
•
12/29, 5:08pm
D.R.
Vâng
Con đi chùa quên Chúa luôn

•
12/29, 5:09pm
Anhue Doan
có ăn đồ cúng không?
•
12/29, 5:10pm
D.R.
Con ở với người đi đạo phật thường xuyên ăn đồ cúng
Lạy Chúa xin tha tội cho con . Ngày nào con cũng ăn đồ cúng
Lạy Chúa con không biết
•
12/29, 5:11pm
Anhue Doan
mổi lần ăn đồ cúng tà linh vào trong cháu điều khiển cháu theo
chúng nó.
•
12/29, 5:11pm
D.R.
Xin thần linh Chúa soi sáng tha tội cho con
•
12/29, 5:12pm
Anhue Doan
kể từ hôm nay không ăn đồ cúng nữa nhé
•
12/29, 5:12pm
D.R.
Vâng
•
12/29, 5:12pm
Anhue Doan
khước từ chúng nó cô sẽ đuổi chúng nó đi ra khỏi cháu nhé
•
12/29, 5:13pm
D.R.
Con sẽ không ăn đồ cúng nữa
•
12/29, 5:14pm

Anhue Doan
TRONG DANH CHÚA JESUS TA RA LỆNH CHO TẤT CẢ TÀ LINH TRONG
CHÙA, ĐỒ CÚNG, TÀ LINH BÓI TOÁN, BÓI KHOA, XEM TAY XEM TƯỚNG,
XEM PHIM KINH DỊ, PHIM MA, NHẠC BẬY BẠ, TẤT CẢ CHÚNG BAY HÃY
LUI RA KHỎI CÔ D.R. NGAY GIỜ NÀY ĐI XUỐNG NƠI VỰC SÂU TRÃ CÔ
LẠI CHO CHÚA JESUS AMEN!
•
12/29, 5:15pm
D.R.
Lạy Chúa xin cho tất cả các tà linh ra khỏi người con . Để con
trở về với Chúa
Amen
•
12/29, 5:18pm
Anhue Doan
Đọc lại nhiều lần bài đuổi tà linh nhé!
•
12/29, 5:18pm
D.R.
Vâng con đọc nhiều rồi
Amen
•
12/29, 5:20pm
Anhue Doan
Cháu nghe người nhẹ nhàng bớt chưa?
•
12/29, 5:20pm
D.R.
Cháu thấy rất nhẹ nhàng
Cháu không khóc
Cháu thấy vui mừng
Chưa bao giờ cháu thấy thoải mái như bây giờ
•
12/29, 5:23pm
Anhue Doan
hãy nói cãm ơn Chúa Thánh Linh nhé!
•

12/29, 5:23pm
D.R.
Amen
•
12/29, 5:23pm
Anhue Doan
Chúa có thương cháu và tác động mạnh mẽ trên cháu đó
•
12/29, 5:23pm
D.R.
Xin cảm ơn Chúa Thánh Linh
•
12/29, 5:23pm
Anhue Doan
3-Ghiền hay đam mê những thứ thuộc về thế gian: Xì ke, ma 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
•
12/29, 5:25pm
D.R.
Con có chơi đập đá mấy lần . Con hút thuốc lá từ năm 2008 đến
giờ
Con chơi số đề mấy lần
Con có đánh bài . Đánh rất nhiều con không nhớ được
Con có uống cafe số lượng ít
Hết rồi a
Con đang thất nghiệp nên chỉ chơi và ngủ
•
12/29, 5:29pm
Anhue Doan
chơi đập đá là chơi gì?
•
12/29, 5:29pm
D.R.
Là một chất gây nghiện

Dạ con không nghiện
Con có nghiện thuốc lá thôi a
Và đánh bài
Con cũng từ bỏ đánh bài lâu rồi
•
12/29, 5:31pm
Anhue Doan
Hôm nay cháu vẫn còn hút thuốc lá?
•
12/29, 5:31pm
D.R.
5 tháng trở lại đây con bỏ đánh bài
Dạ
Từ sáng tới giờ cháu chưa hút
Con chỉ có thuốc lá làm bạn
Lúc con buồn chả có ai bên cạnh nên con hút thuốc
Thành nghiện
•
12/29, 5:33pm
Anhue Doan
hôm nay cháu muốn đuổi con tà linh nghiện thuốc lá khỏi cháu
không?
•
12/29, 5:33pm
D.R.
Lúc làm việc mệt mỏi con cũng hút
•
12/29, 5:33pm
Anhue Doan
Chúa Thánh Linh đuổi chúng đi được
•
12/29, 5:33pm
D.R.
Con xin từ bỏ
•
12/29, 5:34pm
Anhue Doan

nó là con tà linh
•
12/29, 5:34pm
D.R.
Vâng
•
12/29, 5:34pm
Anhue Doan
Cháu khước từ chúng nó đi nhé!
Chúa Thánh Linh sẽ giúp cháu từ bỏ được
•
12/29, 5:34pm
D.R.
Vâng
•
12/29, 5:35pm
Anhue Doan
TRONG DANH CHÚA JESUS TA RA LỆNH CHO TẤT CẢ NHỮNG TÀ LINH
GHIỀN THUỐC HÚT, TÀ LINH BÀI BẠC, TÀ LINH GHIỀN CAFE, GHIỀN
THUỐC PHIỆN, CHÚNG BAY HÃY LUI RA KHỎI CHÁU D.R. NGAY GIỜ NÀY
ĐI XUỐNG NƠI VỰC SÂU TRẢ LẠI CÔ CHO CHÚA JESUS AMEN!
đọc nhiều lần nhé
•
12/29, 5:36pm
D.R.
Vâng
Lạy Chúa xin soi sáng cho còn từ bỏ những thứ tăm tối này , để
con trở về với Chúa amen
•
12/29, 5:40pm
Anhue Doan
cháu thấy chúng nó đi ra khỏi cháu chưa?
•
12/29, 5:40pm
D.R.
Cháu thấy rất nhẹ nhàng
•

12/29, 5:41pm
Anhue Doan
còn thèm thuốc hút nữa không?
•
12/29, 5:41pm
D.R.
Con không
Con không muốn hút thuốc nữa
•
12/29, 5:41pm
Anhue Doan
cám ơn Chúa
•
12/29, 5:42pm
Anhue Doan
4- Thói quen không kềm chế được như: Xài phung phí tiền bac?
Bần tiện? Chắc bóp? Tham lam? 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.
•
12/29, 5:42pm
D.R.
Cảm ơn Chúa
Cái này con mắc tôi lớn
Con làm gái nên có đã đi sửa mũi sửa ngực
Con hối hận lắm
Mang họa vào thân
Lạy Chúa con là kẻ có tội con đã phá thai 4 lần. Họ không chấp
nhận lấy con làm vợ.
Không chấp nhận đứa bé
Hu hu hu
Chuyện phá thai này con ôm tội cả đời
Cô ơi
Con có hai hình xăm
Con xăm hình không phải con đua đòi mà con thích

Hồi nhỏ con đi thi có chép bài trộm
•
12/29, 5:49pm
Anhue Doan
tà linh giết người đã xui khiến cháu làm như thế
•
12/29, 5:49pm
D.R.
Gia đình con và con vẫn nợ chưa trả hết
•
12/29, 5:50pm
Anhue Doan
Hãy khước từ tội lổi với Chúa hôm nay và hứa với Chúa sẽ không
bao giờ làm nữa thì Ngài sẽ tha thứ cho cháu nhé!
•
12/29, 5:50pm
D.R.
Nợ tiền con cố gắng làm việc để trả
•
12/29, 5:50pm
Anhue Doan
Những gì cháu biên lên hãy khước từ tội lổi đó nhé!
•
12/29, 5:51pm
D.R.
Lạy Chúa con thật lòng ăn năn tội
Lạy chúa con xin khai ra hết những tội lỗi con đã làm. Xin
Chúa thương xót để con được về với Chúa
•
12/29, 5:55pm
Anhue Doan
TRONG DANH CHÚA JESUS TA RA LỆNH CHO TẤT CẢ TÀ LINH GIẾT NGƯỜI
PHÁ THAI 4 LẦN, TÀ LINH SỮA MÙI SỮA SẮC ĐẸP, TÀ LINH XÂM MÌNH,
TÀ LINH GIAN LẬN TRONG LÚC THÌ CỨ, TÀ LINH MẮC NỢ NẦN, CHÚNG
BÂY HÃY LUI RA KHỎI CÔ D.R. VÀ ĐI XUỐNG NƠI VỰC SÂU NGAY GIỜ
NÀY AMEN!
đọc nhiều lần nhé

•
12/29, 5:55pm
D.R.
Con khóc
•
12/29, 5:58pm
Anhue Doan
tà linh giết người đi ra làm cháu khóc. đọc nhiều lần đi nhé!
•
12/29, 5:59pm
D.R.
Lạy Chúa xin tha tội cho con. Xin cho con được về bên Ngài.
Con là kẻ tội lỗi
Cảm tạ Chúa. Amen
•
12/29, 6:03pm
Anhue Doan
5-Thần tượng hay bùa ngải trong nhà: Các thứ thần tượng như
hình ảnh những thần tượng nhac đời nhạc trẻ, nhac 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 may 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 ma quỉ thường ẫn trốn bên trong
nhà các bạn.
•

12/29, 6:08pm
D.R.
Con và gia đình con không ai đeo gì cả
Chỉ thờ tượng Chúa Giesu
Tượng Đức mẹ
Ảnh gia đình thánh giá
Trong nhà con không có cây cảnh
Không có treo ảnh ngoại đạo
Bố con không chịu đi lễ đọc kinh tối
Anh chị em con không chịu đi lễ
Mỗi mẹ con chịu khó đi lễ
Lạy Chúa nhà con nó bát hương thờ tổ
Lạy Chúa xin thương xót gia đình con.
Xin cho gia đình con biết ăn năn hối lỗi
•
12/29, 6:24pm
Anhue Doan
Cô cho cháu điều răn Chúa dạy nhé:
3Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác.
4Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào
giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc
trong nước dưới đất.
5Ngươi chớ quì lạy trước các hình-tượng đó, và cũng đừng hầu
việc chúng nó; vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là
Đức Chúa Trời kỵ-tà, hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ-phụ phạt
lại con cháu đến ba bốn đời,
6và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu-mến ta và giữ các
điều-răn ta.
7Ngươi chớ lấy danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi,
vì Đức Giê-hô-va chẳng cầm bằng vô-tội kẻ nào lấy danh Ngài mà
làm chơi.
8Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh.
9Ngươi hãy làm hết công-việc mình trong sáu ngày;
10nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời
ngươi: trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái, tôi trai tớ
gái, súc-vật của ngươi, hoặc khách ngoại-bang ở trong nhà
ngươi, đều chớ làm công-việc chi hết;

11vì trong sáu ngày Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất, biển,
và muôn vật ở trong đó, qua ngày thứ bảy thì Ngài nghỉ: vậy
nên Đức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày
thánh.
12Hãy hiếu-kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên
đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho.
13Ngươi chớ giết người. 14Ngươi chớ phạm tội tà-dâm.
15Ngươi chớ trộm-cướp.
16Ngươi chớ nói chứng dối cho kẻ lân-cận mình.
17Ngươi chớ tham nhà kẻ lân-cận ngươi, cũng đừng tham vợ
người, hoặc tôi trai tớ gái, bò, lừa, hay là vật chi thuộc về
kẻ lân-cận ngươi.(Xuất ê díp tô ký 20:3-17)
•
12/29, 6:26pm
Anhue Doan
Lời Chúa trong Kinh Thánh dạy: cháu không được phép thờ thần
tượng mặc dầu đó là thần tượng hình Chúa
•
12/29, 6:29pm
D.R.
Vâng
Cháu biết rồi a
•
12/29, 6:30pm
Anhue Doan
cháu hãy đọc 10 điều răn của Chúa nhé!
•
12/29, 6:30pm
D.R.
Vâng
•
12/29, 6:32pm
Anhue Doan
khước từ tất cã những tượng của Chúa hay tượng mẹ Maria nhé!
•
12/29, 6:33pm
D.R.

Amen
Lạy Chúa xin chỉ đường dẫn lối gia đình con
•
12/29, 6:40pm
Anhue Doan
cháu hãy khước từ tất cã những thần tượng nhé
•
12/29, 6:40pm
D.R.
Vâng
•
12/29, 6:41pm
Anhue Doan
đạo công giáo cầu xin mẹ Maria
•
12/29, 6:41pm
D.R.
Vâng
•
12/29, 6:45pm
Anhue Doan
cháu hãy khước từ không cầu xin mẹ Maria nữa nhé
cầu xin với Chúa Cha trong danh Chúa Jesus nhé
•
12/29, 6:46pm
D.R.
Vâng
•
12/29, 6:46pm
Anhue Doan
Me Maria cũng là con người
không làm gì được
trong nhà cháu có tượng gì không?
•
12/29, 6:47pm
D.R.
Ngoài thờ Chúa không thờ gì hết

•
12/29, 6:47pm
Anhue Doan
cháu đọc 10 điều răn chưa?
trong Kinh Thánh đó
•
12/29, 6:48pm
D.R.
Cháu đọc rồi
•
12/29, 6:48pm
Anhue Doan
trong nhà cháu có tượng gi không?
dẹp bỏ hết nhé
•
12/29, 6:48pm
D.R.
Vâng
•
12/29, 6:49pm
Anhue Doan
trên cổ có đeo thập tự giá có hình người bị đóng đinh không?
gở bỏ hết vì cái đó có tà linh trong đó nhé!
•
12/29, 6:49pm
D.R.
Có a
•
12/29, 6:49pm
Anhue Doan
đeo thập tự giá trơn thôi. gở ra đem lại tiệm vàng đổi lấy cái
trơn mà đeo
•
29, 6:50pm
D.R.
Vâng
Nhà con không ai đeo gì hết

•
12/29, 6:50pm
Anhue Doan
hôm nay cháu khước từ tất cả những tà linh thần tượng đi nhé
cô sẽ đuổi chúng đi hết
•
12/29, 6:51pm
D.R.
Vâng
•
12/29, 6:52pm
Anhue Doan
TRONG DANH CHÚA JESUS TA RA LỆNH CHO TẤT CẢ NHỮNG TÀ LINH GIÀ
DANH CHÚA TRONG CÁC THẦN TƯỢNG, TƯỢNG CHƯA JESUS TƯỢNG MẸ
MARIA, TƯỢNG CÁC THÁNH VÀ TẤT CẢ NHỮNG GÌ BÁNH THÁNH, NƯỚC
THÁNH, THÁNH GIÁ, TẤT CẢ NHỮNG THỨ GÌ THÁNH HÃY LUI RA KHỎI CÔ
D.R. NGAY GIỜ NÀY VÀ ĐI XUỐNG NƠI VỰC SÂU AMEN!
•
12/29, 6:52pm
Anhue Doan
không có gì là thánh hết nhé
chỉ có mình là thánh đồ vì mình được mua chuộc bằng huyết Chúa
Jesus nên trở nên thánh nếu mình kể lên hết mọi tội lỗi của
mình nhé
cháu còn đó không?
cô đang giúp cháu theo Chúa Jesus nhé
theo đúng kinh thánh
để mời Chúa vào lòng
có còn một câu hỏi cuối cùng
•
12/29, 6:57pm
D.R.
Vang
Cháu cảm ơn cô
•
12/29, 6:57pm
Anhue Doan

8- 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 ghet? 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 chi? 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?
•
12/29, 6:57pm
Anhue Doan
nếu có tất cã thì nói có tất cã nhé
đó là tánh xác thịt
•
12/29, 6:59pm
D.R.
Vâng
Cháu hay giận giữ
Chửi tục rất nhiều
Con có nói dối trá
Không tin kính
Không vâng lời cha mẹ
Lạy Chúa xin tha cho những tính xấu của con
•
12/29, 7:06pm
Anhue Doan
cháu biết cháu là con người tội lổi đang bị đóng đinh trên
thập tự giá với Chúa không?
cháu xứng đáng bị án tử hình trước mặt tòa án Chúa Cha
nhưng Chúa Jesus đứng ra chịu chết thế cho cháu hầu cho cháu
được tha bổng
cháu thấy sự hy sinh của Chúa Jesus cho cháu lớn lao dường
bao?

nếu cháu chấp nhận Chúa Jesus chết thế cho cháu và Cha không
nhìn tội lổi cháu nữa
thì hãy qùy gối xuống xưng ra mổi tội lỗi xin Cha cho trở về
nhà Cha nhé
cô cho cháu bài cầu nguyện mẩu cháu hãy thêm bớt tuỳ ý nhé
qùy gối xuống ăn năn khóc lóc với Cha
xin Cha cho trở về nhà Cha nhé
mời Chúa thánh linh ngự vào lòng đổi mới con người xấu xa tội
lỗi của cháu trở nên con người mới tốt đẹp hơn
Chúa sẽ làm được chuyện đó nhé
cháu còn đó không?
•
12/29, 7:17pm
Anhue Doan
cháu đâu rồi?
•
12/29, 7:18pm
Anhue Doan
TRONG DANH ĐỨC CHÚA JESUS, HÔM NAY CON 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 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 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!

•
12/29, 7:32pm
Anhue Doan
cháu có đó không?
•
12/29, 10:08pm
Anhue Doan
cháu đâu mất tiêu rồi?
HƠN BỐN GIỜ SAU ĐÓ:
•
12/29, 11:11pm
D.R.
Con xin lỗi
Cả đem ko ngủ
Con ngủ mất
Con xin lỗi
Bài cầu nguyện này ngày nào con cũng đọc phải không a
Con đọc bao nhiêu lần
Cô ơi con xin lỗi
Tại con không ngủ nên ngủ mất
Con chờ cô
•
12/29, 11:17pm
Anhue Doan
Cháu hãy đọc những gì cô viết phía trên nhé
Đọc hết đi rồi làm theo sự chỉ dẩn của cô
•
12/29, 11:17pm
D.R.
Con đọc rồi
•
12/29, 11:18pm
Anhue Doan
Để ăn năn mổi tội lổi xin cha cho trở về nhà Cha và ban Chúa
Thánh Linh ngự trong lòng mình
Qùy gối ăn năn khóc lóc kêu xin Chúa thương xót ban cho cháu
Chúa Thánh Linh ngự trong lòng nhé

Xin hoai cho đến khi Cha thương xót ban Chúa Thánh Linh cho
cháu làm đền thờ trong lòng cháu
•
12/29, 11:20pm
D.R.
Vâng
•
12/29, 11:20pm
Anhue Doan
Khuya rồi ngày mai nói cô biết
•
12/29, 11:20pm
D.R.
Vâng
•
12/29, 11:21pm
Anhue Doan
Vào đọc bài chat số 203 đi sẽ thấy rỏ
•
12/29, 11:21pm
D.R.
Cháu sẽ đọc để cầu xin Chúa
Vâng
Chúc cô ngủ ngon
•
• NGÀY HÔM SAU:
11:52am
Anhue Doan
“Đức Chúa Jêsus phán cùng nguoi Pharisi rằng: Quả thật, ta nói
cùng các ngươi, những kẻ thâu thuế và phường đĩ-điếm sẽ được
vào nước Đức Chúa Trời trước các ngươi.” (Mathio 21:31)
Cháu ra sao rồi?
Cháu có ăn năn khóc lóc với Chúa Cha xin Cha tha thứ tôi lỗi
để được trở về nhà Cha chưa?
báo tin cho cô biết để mừng nhé
nếu cháu đi đúng đường Chúa Ngài sẽ ngự vào lòng cháu làm đền
thờ của Ngài trong lòng cháu

nếu cháu có tội biết thành thật lìa bỏ con đường củ đi con
đường mới với Chúa nhé
•
5:09pm
D.R.
Cảm ơn cô đã đưa cháu trở về bên Chúa
•
5:30pm
Anhue Doan
cháu ra sao rồi?
lòng vui vẻ bình an chưa?
nếu cháu thấy Chúa chấp nhận cho cháu trở về bình an hãy lấy
quyển kinh thánh ra đọc Tân Ước từ sách Giăng đến Khải huyền
nhé!
cô cho cháu link đọc kinh thánh: http://www.kinhthanh.net
http://www.bible.is
Home

•
5:32pm
D.R.
Vâng cháu sẽ đọc
•
5:33pm
Anhue Doan
cháu vui vẽ bình an chưa?
nếu chưa vào cô giúp thêm nữa nhé
•
5:33pm
D.R.
Cháu thấy nhẹ người
Cháu sẽ đọc kinh thánh
•
5:33pm
Anhue Doan

phải có sự vui vẽ bình an trong tâm hồn
•
5:34pm
D.R.
Cảm ơn Chúa đã mang cô đến cho cháu
•
5:34pm
Anhue Doan
Chúa ngự vào lòng phải có sự bình an vui vẽ trong tâm hồn
cháu cứ xin Chúa Thánh Lính vào lòng cháu nhé
cháu nói với Chúa Cha rằng còn có tội với cha mẹ anh em và với
Cha
tội con đáng chết
•
5:35pm
D.R.
Cảm ơn cô đã đưa cháu quay về với Chúa
•
5:35pm
Anhue Doan
nhưng hôm nay Chúa Jesus chết thế cho con rồi
xin Cha hãy nhìn con qua dòng máu Chúa Jesus
không nhìn thấy tội lổi con nữa
để con được trở về
con từ bỏ con đường cũ
đi con đường mới theo Cha
cầu xin với Cha trong danh Chúa Jesus xong nói Amen!
đọc kinh thánh và cầu nguyện với Chúa Cha
•
5:37pm
D.R.
Lạy Chúa xin ban cho cô bình an và khỏe mạnh. Để cô đưa những
người lạc lối về với Chúa
•
5:37pm
Anhue Doan
Chúa không thích mình đọc bài kinh học thuộc lòng đọc đi đọc

lại hoài như con két
•
5:38pm
D.R.
Con hiểu
•
5:38pm
Anhue Doan
cháu theo đạo công giáo nhưng chưa biết theo Chúa Jesus
cô giúp người theo Chúa Jesus và gặp được Chúa
•
5:38pm
D.R.
Đọc kinh phải thật lòng xin tha thứ
•
5:38pm
Anhue Doan
như con có Cha
nói chuyện với Cha
như là người Cha đang đứng trước mặt mình
không phải trả bài thuộc lòng
•
5:39pm
D.R.
Vâng
•
5:39pm
Anhue Doan
cầu nguyện là nói chuyện với Cha mình
cầu thay cho người khác
cầu xin cho chính mình
ngợi khen Cha
•
5:40pm
D.R.
Vâng
Con hiểu

•
5:40pm
Anhue Doan
cảm ơn Cha
cháu hãy vào nghe những bài hát nhạc ca ngợi Chúa
•
5:40pm
D.R.
Vâng
Con sẽ đọc kinh thánh và nghe nhạc Chúa
•
5:41pm
Anhue Doan
để cô cầu xin Chúa thêm cho cháu bây giờ nhé
kinh thánh không phải là kính công giáo nhé
•
5:41pm
D.R.
Cháu sẽ nhắn tin cho cô biết con cảm thấy thế nào
Con sẽ vào trang mà cô gửi cho con
Con sẽ đọc
Vâng
•
5:43pm
Anhue Doan
TRONG DANH CHÚA JESUS XIN CHA THƯƠNG XÓT CHẤP NHẬN CHO CÔ D.R.
ĐƯỢC TRỞ VỀ BÊN CHA LÀM LẠI CUỘC ĐỜI MỚI
XIN CHA BAN CHO CÔ CHÚA THÁNH LINH NGAY GIỜ NÀY NGỰ TRONG LÒNG
CỔ
•
5:43pm
D.R.
Xin cô cầu nguyện cho con trở về với Chúa
•
5:43pm
Anhue Doan
GÌN GIỬ CÔ KHỎI SỰ CÁM DỔ XÁC THỊT

•
5:43pm
D.R.
Amen
•
5:43pm
Anhue Doan
CON ĐƯỜNG CŨ CÔ SẼ KHƯỚC TỪ CHÚNG NÓ
TẤT CẢ TÀ LINH LÀM GÁI MẢI DÂM CHÚNG BÂY HÃY LUI RA KHỎI CÔ
D.R. VÀ KHÔNG BAO GIỜ TRỞ LẠI NỮA
TA RA LỆNH CẤM CHÚNG BAY KHÔNG ĐƯỢC ĐẾN GẦN CÔ D.R. NỮA KỂ TỪ
HÔM NAY
•
5:44pm
D.R.
Lạy Chúa xin thương xót con
•
5:44pm
Anhue Doan
TA TRÓI BUỘT CHÚNG BÂY TẤT CẢ VÀ QUĂNG CHÚNG BÂY XUỐNG NƠI VỰC
SÂ TRẢ LẠI CÔ D.R. CHO CHÚA JESUS
XIN CHA SAI 6 THIÊN SỨ ĐI CHUNG QUANH BẢO VỆ CÔ KHÔNG CHO TÀ
LINH NÀO ĐẾN HÃM HẠI CÔ BẮT CÔ TRỞ VỀ CON ĐƯỜNG CŨ NỮA
XIN CHA MỞ MỘT CƠN ĐƯỜNG MỚI, MỘT CÔNG VIỆC MỚI CHO CÔ NGAY
GIỜ NÀY ĐỂ CÔ CÓ MỘT ĐỜI SỐNG MỚI, CÓ MỘT CÔNG VIỆC MỚI
•
5:46pm
D.R.
Con đọc con khóc
•
5:46pm
Anhue Doan
CÓ MỘT MỤC ĐÍCH MỚI
CÓ MỘT NGƯỜI YÊU MỚI THẬT LÒNG
YÊU CÔ KHÔNG GẠT GẪM CÔ NỮA
ĐỜI SỐNG CÔ ĐÃ QÚA NHIỀU ĐAU KHỔ
KỂ TỪ HÔM NAY XIN CHA THƯƠNG XÓT

NGÀI THA THỨ HẾT TỘI LỖI VÀ HOÀN LẠI CHO CÓ TẤT CẢ NHỮNG GÌ CÓ
ĐÃ MẤT
TRONG TAY MÀ QUÝ CÔ ĐÃ MẤT TẤT CẢ
XIN CHA HOÀN LẠI CHO CÔ TÌNH YÊU VÔ BỜ BẾN CỦA NGƯỜI CHA LÀ
ĐẤNG TẠO HÓA TẠO DỰNG RA CÔ
HOÀN LẠI CHO CÔ DANH DỰ LÀM CON NGƯỜI
HOÀN LẠI CHO CÔ MỘT CÔNG VIỆC LÀM XỨNG ĐÁNG
ĐỂ CÓ CÓ THỂ LÀM CHỨNG VỀ QUYỀN NĂNG TÁI TAO MỘT CON NGƯỜI CỦA
CHA CHO NHỮNG NGƯỜI CÙNG HOÀN CẢNH NHƯ CÔ TRONG TƯƠNG LAI
CON TIN CHẮC RẰNG CÔ SẼ TRỞ NÊN MỘT NGƯỜI CỨU GIÚP NHỮNG CÔ
GÁI NHƯ CÔ ĐƯỢC TRỞ VỀ NHÀ CHA TRONG TƯƠNG LAI
CHA HỨA RẰNG NHỮNG PHƯỜNG ĐỈ ĐIỂM SẼ VÀO NƯỚC THIÊN ĐÀNG TRƯỚC
NHỮNG NGƯỜI ĐẠO ĐỨC GIẢ HÌNH
CON XIN CHA HÃY THƯƠNG XÓT CÔ D.R.
CON CẦU XIN TRONG DANH CHÚA JESUS CHRIST AMEN!
•
5:50pm
D.R.
Hu hu hu
•
5:50pm
Anhue Doan
hy vọng Chúa sẽ thương xót cháu
•
5:50pm
D.R.
Hu hu
•
5:51pm
Anhue Doan
cháu là người gái mải dâm đầu tien mà cô giúp
•
5:51pm
D.R.
Hu hu hu
•
5:51pm

Anhue Doan
nhưng cô cầu xin Chúa cô sẽ giúp nhiều cô gái như cháu nữa
•
5:51pm
D.R.
Cô ơi
•
5:51pm
Anhue Doan
để được vào nước thiên đàng
•
5:51pm
D.R.
Con sẽ được về đúng ko
•
5:51pm
Anhue Doan
được chứ!
•
5:51pm
D.R.
Hu hu hu
•
5:51pm
Anhue Doan
Cha thương cháu nhiều hơn những người đạo đức giả hinh
hôm nay nước thiên đàng sẽ có nhiều thiên sứ đang vui mừng và
ghi tên cháu trên sách sự sống trên nước thiên đang rồi đó
cháu thấy lòng cháu có sự vui mừng chưa?
•
5:52pm
D.R.
Hu hu hu
Chau rất vui mừng
Chau được sinh ra lần nữa
•
5:53pm

Anhue Doan
nhớ không làm Chúa buồn nhé
Cảm ơn Chúa
đó là sự sinh lại hay tái sinh mà Chúa nói trong Kinh Thánh
•
5:54pm
D.R.
Xin cảm ơn Chúa đã mang cô lại cho cháu
•
5:54pm
Anhue Doan
ngày hôm nay cháu sẽ ngủ ngon giấc
không còn thức trắng đêm thâu nữa
•
5:54pm
D.R.
Hu hu hu
•
5:54pm
Anhue Doan
tương lai cháu có Cha lo toan
Cháu sẽ không còn mồ côi Cha nữa
•
5:55pm
D.R.
Hu hu hu
•
5:57pm
Anhue Doan
Cháu không nên theo đạo giáo hay tôn giáo
hãy ham đọc kinh thánh
•
5:57pm
D.R.
Vâng
•
5:57pm

Anhue Doan
và hỏi Chúa thánh linh cắt nghỉa cho cháu hiểu về lẻ nhiệm
mầuu của Chúa trong Kinh Thánh
•
5:57pm
D.R.
Con sẽ tìm sẽ đọc
•
5:57pm
Anhue Doan
là tin tức tốt lành của Chúa
không phải là đạo giáo hay tôn giáo
nhiều người theo đạo giả hình
•
5:58pm
D.R.
Vâng con sẽ đọc Kinh thánh
•
5:58pm
Anhue Doan
đọc Tân Ước trước nhé!
•
5:58pm
D.R.
Vâng
•
5:58pm
Anhue Doan
Tan Ước có bốn sách Mathio, Mác, Luca Giăng
lặp đi lặp lại giống nhau
nên cô khuyên cháu bắt đầu sách cưối
từ sách Giang trở đi dọc đến cuối sách nhé
•
5:59pm
D.R.
Cháu sẽ đọc tân ước
•

5:59pm
Anhue Doan
xin Chúa cho đọc không buồn ngủ
•
5:59pm
D.R.
Vang
•
5:59pm
Anhue Doan
vi ma quỷ làm cháu buồn ngủ hay nhức đầu không đọc được.
•
5:59pm
D.R.
Cô gửi cho cháu tân ước được không a?
•
6:00pm
Anhue Doan
để cô cầu sin Chúa ngay bây giờ đuổi tá linh giúp cháu đọc
kinh tánh hiểu được lời Chúa nhé!
•
6:00pm
D.R.
Vâng cảm ơn cô
•
6:06pm
Anhue Doan
http://www.kinhthanh.net/
DOWNLOAD VAO PHONE BIBLE.IS TIM “TIẾNG VIỆT” HỌ CÓ ĐỌC CHO
MÌNH NGHE NỮA
TRONG DANH CHÚA JESUS TA RA LỆNH ĐUỔI TẤT CẢ NHỮNG TÀ LINH LÀM
BUỒN NGŨ NHỨC ĐẦU KHÔNG CHO ĐỌC KINH THÁNH HÃY LUI RA KHỎI CÔ
D.R. NGÀY GIỜ NÀY ĐỂ CÓ ĐỌC VÀ HIẾU KINH THÁNH CỦA CHÚA HẦU CÔ
ÁP DỤNG TRONG ĐỜI SỐNG CÔ MỔI NGÀY AMEN!
cháu ơi cho cô xin đổi tên họ và lấy ra những thứ cá nhân dễ
đăng vào trang nhã Chúa hôm nay nhé. Có lẽ bài của cháu sẽ
giúp nhiều cô gái như cháu sẽ trở về Chúa sẽ vui

lònghttp://www.kinhthanh.net/
•
6:23pm
Anhue Doan
cháu còn đó không?
•
6:23pm
D.R.
Dạ
•
6:24pm
Anhue Doan
cô sẽ đối hết tên họ và bỏ những gì có tính cách cá nhân ra
đăng bài vào trang nhà Chúa nhé!
cô cho cháu Tân Ước www.Bible.is rồi đó nghe họ đọc cho mình
được nữa
•
6:25pm
D.R.
Không cần đổi tên
•
6:25pm
Anhue Doan
hy vọng sẽ có nhiều tôi nhận như cháu được trở về nhà Cha như
cháu thêm nhiều
Cháu không nói vậy
•
6:25pm
D.R.
Cô cứ lấy đi a
•
6:25pm
Anhue Doan
Chúa bảo cô phải đổi tên hết
•
6:25pm
D.R.

Sự thật
•
6:25pm
Anhue Doan
de co lam
ma quỷ tấn công ghê lắm
•
6:26pm
D.R.
Cháu cũng muốn những người như cháu được trở về nhà Cha
Vâng
•
6:26pm
Anhue Doan
nếu cháu muốn thì nói họ vào đọc bài số 205
cô sẽ cho bài cháu số 205
•
6:26pm
D.R.
Cháu hiểu
•
6:27pm
Anhue Doan
bị ma quỷ tấn công dữ dội
chịu không nổi đâu
họ bêu xấu trên mạng FB
mặt mũi cháu không thể nào trốn tránh được
toàn thế giới sẽ biết hết chuyện cháu
•
6:27pm
D.R.
Vâng
•
6:27pm
Anhue Doan
đời sống cháu kể như phai tàn. Chúa yêu cháu lắm
•

6:27pm
D.R.
Cô cứ làm theo cách của cô
•
6:27pm
Anhue Doan
phải không nói gỉ hết
nếu gặp người yêu củ không nói gì cho họ biết hết nhé! Chúa
biết đủ rồi!
•
6:28pm
D.R.
Vâng
Cháu hiểu
•
6:28pm
Anhue Doan
nên trốn đi thành phố khác hay trở về VN làm lại cuộc đời mới
đi
•
6:29pm
D.R.
Vâng
•
6:29pm
Anhue Doan
sống một đời sống mới
bo noi cu di
•
6:29pm
D.R.
Cháu hiểu
•
6:29pm
Anhue Doan
tìm bạn mới mà chơi
•

6:29pm
D.R.
Vâng
•
6:29pm
Anhue Doan
những người bạn củ sẽ kéo cháu trở lại con đường củ nữa
nếu được đổi thành phố khác mà sinh sống
•
6:30pm
D.R.
Vâng
•
6:30pm
Anhue Doan
làm lại cuộc đời mới trong Chúa
•
6:30pm
D.R.
Vâng
•
6:30pm
Anhue Doan
cô khuyên cháu nên nghe lời cô đi
•
6:30pm
D.R.
Cháu hiểu
•
6:30pm
Anhue Doan
cháu còn trẻ cũng khá đẹp nhiều người thương
nhưng cháu hãy đổii đi thành phố mới
sống như người mới
đọc kinh thánh làm theo lời Chúa dạy
•
6:31pm

D.R.
Cháu trẻ nhưng hết cuộc đời rồi
•
6:31pm
Anhue Doan
Chúa sẽ ban phước cho cháu
•
6:31pm
D.R.
Chúa thương cháu cho cháu gặp cô
•
6:31pm
Anhue Doan
không nói như vậy được
hôm nay Chúa đã tải tạo con người cháu rồi
cháu không còn như người củ nửa
nhưng là con người được tái tạo bằng Chúa thánh linh
cháu sẽ có đời sống cháu tốt đẹp hơn xưa nhiều
cháu được Cha tâm linh sanh lại lần thứ hai
•
6:32pm
D.R.
Vâng
•
6:32pm
Anhue Doan
cháu hay ăn nuốt lời Chúa để được lớn lên trong Chúa
làm con chiên ngoan ngoãn của Chúa
•
6:33pm
D.R.
Vâng
•
6:33pm
Anhue Doan
khi cháu đuoc lớn lên trong Chúa
cháu sẽ ra đi cứu những cô gái như cháu vậy

cháu hiểu rõ hoàn cảnh của họ
cháu sẽ yêu thương họ
và muốn họ được cứu rỗi linh hồn
không muốn họ đi vào lửa địa ngục đời đời
rãnh cháu hãy liên lạc với cô nhé!
•
6:34pm
D.R.
Vâng
những gì không hiểu chau sẽ hỏi cô mong cô giúp cháu
•
6:35pm
Anhue Doan
không nên thich trang FB của cô
•
6:35pm
D.R.
Vâng
•
6:35pm
Anhue Doan
những người cô giúp xong cô dặn không bấm thích cô
•
6:35pm
D.R.
Cháu hiểu
Tại sao a
•
6:36pm
Anhue Doan
nhiều người thích quá cô sẽ lên mình kiêu ngạo mất ơn tứ Chúa
ban
•
6:36pm
D.R.
Cháu hiểu
•

6:36pm
Anhue Doan
có giúp ngàn người rồi nhưng không muốn ai bấm thích cô hết
•
6:36pm
D.R.
Vậy cháu để trong tim
•
6:36pm
Anhue Doan
những người bấm thích cô toàn là những người cô chưa giúp họ
Chúa là tác giả trong vấn để giúp cháu
cô là công cụ thôi
•
6:37pm
D.R.
Cháu sẽ sống tốt ko phụ công cô
•
6:37pm
Anhue Doan
cô là số zero
Chúa là tất cã
nhiều người trên FB giành giựt nhau để được nhiều người bấm
thích
•
6:37pm
D.R.
Đúng vậy
•
6:38pm
Anhue Doan
cô ngược lại muốn không ai bấm thich
Vậy Chúa mới thương cô
•
6:38pm
D.R.
Dạ

•
6:38pm
Anhue Doan
Loài người khen và thích thì phần thưởng mình đã mất rồi
cô muốn phần thưởng trên nước thiên đàng
không muốn phần thưởng của loài người
•
6:39pm
D.R.
Cháu hiểu
•
6:39pm
Anhue Doan
ma quỷ ghét và phá cô dữ lắm
vì có cướp người ra khỏi vòng tay của chúng nó
•
6:40pm
D.R.
Chúa bảo vệ cô
Bình an của Chúa ở cùng cô
•
6:41pm
Anhue Doan
cô cần nhiều người cầu thay cho cô Chúa sẽ bảo vệ cô để có có
thể giúp được nhiều người trở về nhà Cha
•
6:41pm
D.R.
Cảm tạ Cúua . Đưa cô đến đưa con về
Con làm được không?
Con là kẻ có tội
•
6:42pm
Anhue Doan
Chúa không kết tội cháu nữa.
•
6:42pm

D.R.
Con có thể cầu Chúa cho cô ko
•
6:42pm
Anhue Doan
được chứ! Nhưng loài người kết tội cháu dử lắm
bây giờ cháu là con của Chúa
đời sống cháu cũng như cô không có gì khác đâu?
chị em cùng một Cha với nhau mà
miền cháu không bao giờ quay lại con đường cũ nữa nhé
•
6:43pm
D.R.
Vâng
•
6:43pm
Anhue Doan
con đường chết đi sống lại ai mà muốn quay trở lại đó làm gì?
•
6:44pm
D.R.
Cháu sẽ nhắn tin cho cô khi cháu cầu thay và cần giúp đỡ
•
6:44pm
Anhue Doan
cháu còn thèm hút thuốc lá nữa không?
hôm qua đến giờ có hút thuốc lá nữa không?
•
6:44pm
D.R.
Không a
Cô ơi
Cháu sẽ đọc kinh để được tha tội
•
6:45pm
Anhue Doan
bỏ đọc kinh để được tha tội đi

•
6:46pm
D.R.
Vậy trước tiên cháu đọc phúc âm
•
6:46pm
Anhue Doan
bai cầu nguyện mẩu của cô cho đó cháu có thể đọc nhiều lần
cô sẽ cho cháu thêm những bài cầu nguyện nhé
•
6:47pm
D.R.
Vâng
•
6:47pm
Anhue Doan
Chúa đã tha tội cháu một lần đủ cả
Chúa cho cháu trở về làm con rồi
hãy lấy đức tin chấp nhận làm đứa con ngoan ngoãn trong vòng
tay của Cha mình
•
6:47pm
D.R.
Cảm tạ Chúa
•
6:48pm
Anhue Doan
nếu không Cha sẽ buồn nhé
•
6:48pm
D.R.
Vâng
•
6:48pm
Anhue Doan
cứ nói chuyện với Cha mình như Người đang đứng trược mặt mình
vậy đó

•
6:48pm
D.R.
Vâng
•
6:49pm
Anhue Doan
bắt đầu nói:” TRONG DANH CHÚA JESUS CON XIN CHA ____ NÓI XONG
THÌ AMEN!
AMEN CỔ NGHĨA LÀ XIN MỌI SỰ XẢY RA NHƯ Ý MÌNH MONG MUỐN
AI CÓ CON MÌNH CŨNG MUỐN NGHE CON NÓI CHUYỆN VỚI MÌNH NHÉ
CHÁU CÀNG NÓI CHUYỆN VỚI CHA NGÀI RẤT VUI MỪNG
CHA KHÔNG NHÌN THẤY TỘI LỔI CHÁU NỮA ĐÂU
CHA NHÌN CHÁU THẤY MÌNH ĐẦY MÁU CHÚA JESUS
NÊN CHA KHÔNG THẤY TỘI LỔI CHÁU NỮA
•6:53pm
D.R.
Vâng
•
6:58pm
Anhue Doan
Chào cháu. Chúa ban phước lành trên cháu.
(GHI CHÚ: Cô D.R. có một đời sống hoàn toàn đổi mới, xa lánh
tội lỗi, đi làm hãng, bỏ nghề củ. Chúa thật tuyệt vời! Khoảng
6 tháng sau đó, cô D.R. đã gặp được một người yêu cô thật sự
và có làm đám cưới đàng hoàng tốt đẹp như lòng cô mong muốn.
Hiện nay hai vợ chồng sống với nhau rất hạnh phúc và sanh con
cái.)
Hiện giờ cô Ân-Huệ Đoàn có viết bài bởi sự bày tỏ của Chúa Cha
trong sự soi sáng của Chúa Thánh Linh trong Danh Đức Chúa
Jesus bài:”TỰ DỌN RÁC TÂM LINH” giúp mọi người tự đuổi quỷ cho
mình được rồi. Cảm tạ ơn Chúa!

UY QUYỀN CỦA NGƯỜI CHỒNG (Bài
số 29)
BÀI VIẾT TĂNG TRƯỞNG TÂM LINH NGƯỜI LÃNH ĐẠO THUỘC LINH:
UY QUYỀN CỦA NGƯỜI CHỒNG (Bài số 29)
(sưu tầm)
Trong Ê-phê-sô chương 5 Kinh thánh nói rằng người vợ phải phục dưới uy
quyền của chồng mình trong mọi sự ( câu 24) cũng như Hội thánh phục dưới
Đấng Christ.

