
151. Sự không tha thứ là một Rào Cản  trên Ân Sủng - Tha thứ cho kẻ thù của mình 

 

Thông Điệp Tình Yêu Chúa Giêsu ban cho chị Clare. Ngày 6 tháng 10 năm 2015   

 

(Clare) Chúa ở cùng chúng ta trong sự khôn ngoan và chân lý, các bạn của Kênh này. Và Ngài có một 

buổi giảng dạy tuyệt vời tối nay về Sự tha thứ. 

 

Vâng, tôi cần phải dành một chút thời gian ở đây và cung cấp cho các bạn một chút nền tảng về thông 

điệp này. Chúng tôi có một nhóm người, tôi đoán một số kênh, những người không thích những gì 

Chúa đang giảng dạy thông qua kênh này, và đã làm cho nó là một điểm để rao giảng chống lại chúng 

tôi. Tôi chỉ ngạc nhiên vì điều đó. 

 

Tôi thấy điều đó vừa thú vị vừa tâng bốc - rằng họ trải qua rất nhiều rắc rối - nỗ lực và thời gian - chỉ 

để đóng cái giếng mà các bạn đã mở ra. Họ không có một cuộc sống chăng? 

 

Chúa Giêsu bắt đầu… “Ồ đúng rồi, họ có một cuộc sống… đang bảo vệ Ta.” 

 

(Clare) Chúa phải yêu họ, ôi, Chúa ơi. 

 

(Chúa Giêsu) “Ồ, vâng, Ta có. Với tất cả những gì Ta phải ban ra. ” 

 

(Clare) Con biết. Hãy giúp con yêu họ? Xin Chúa vui lòng? 

 

(Chúa Giêsu) “Ừ, nếu con thấy nó từ quan điểm của Ta, con không thể không yêu họ, mặc dù lòng 

nhiệt thành của họ bị thất lạc. Ta đã không nói rằng Ta muốn con người nóng hoặc lạnh sao? Họ 

không phải là nửa vời, đó là điều để ăn mừng. Giờ hãy tiếp tục đi. ” 

 

(Clare) Chúa muốn nói về điều gì lạy Chúa? 

 

(Chúa Giêsu) "Tha thứ cho kẻ thù của mình." 

 

(Clare) Tôi đã không muốn nói về điều đó... Vì vậy, tôi đã hỏi Ezekiel... " Ông ơi!, ông có chắc chắn 

rằng đây là Chúa không?" Và tôi đã cầu nguyện một phút, và cả hai chúng tôi đều đã được xác nhận. 

"Ồ, Chúa ơi, con không muốn nghe điều đó ngay bây giờ."  

 

(Chúa Giêsu) “Đó là lý do tại sao con phải. Con cần phải được nhắc nhở. Đây là một động lực mà rất ít 

người có một sự hiểu biết đầy đủ về nó, bởi vì họ không thể nhìn thấy vào tinh thần và thấy sự tắc 

nghẽn về ân sủng đi kèm với sự không khoan dung. Nó giống như đường cao tốc vào giờ cao điểm… 

mọi người đều đi theo cách riêng của họ về nhà, hoàn thành số phận của họ, duy trì chuyển động về 

phía trước. ” 

 



“Sau đó, có hai hoặc ba chiếc xe xếp chồng lên nhau và mọi thứ dừng lại; tất cả mọi người được tổ 

chức, không chỉ những người liên quan đến vụ tai nạn. Đó là những gì mọi người không nhìn thấy 

hoặc hiểu. Tuy nhiên, khi con đang ở trong tinh thần, con có thể thấy xa bao nhiêu, đạt đến xiềng xích 

của sự không khoan nhượng như thế nào. Tin hay không, nó vẫn tiếp tục qua nhiều thế hệ. ” 

 

“Có một sự tắc nghẽn khác xảy ra - cái này trong linh hồn của chính con. Một khu vực đã được giải tỏa 

và hết kẹt và thông thương bây giờ chạm một gốc cây, mỗi khi hoàn cảnh mơ hồ nhắc nhở con về sự 

kiện trong quá khứ. Nó đặt ra báo động, làm tăng nỗi sợ hãi, cảm giác tội lỗi - thật hay tưởng tượng. 

Satan nhận được rất nhiều dặm từ những cuộc gặp gỡ này. Có quá nhiều thứ để khai thác trong bản 

chất con người: sự cần thiết phải đúng, sự cần thiết phải có độ phân giải, sự cần thiết phải chứng 

minh quan điểm của mình. ” 

 

“Trong khi người đã tha thứ, không gặp phải những sự buộc tội như vậy. Họ có thể nhớ những sự cố 

gây ra nỗi đau, nhưng họ buông bỏ nó và tiếp tục. Nó giúp ích rất nhiều, Clare, đối với một người để 

thấy mình nhỏ bé hơn những người khác, những món quà của họ không có vấn đề gì. Trên thực tế, 

càng có nhiều quà tặng, sự cần thiết phải nhìn thấy sự nhỏ bé của họ. ”   

 

“Một linh hồn nhỏ bé không nhục mạ khi bị khinh bỉ, họ chỉ sẵn sàng giải thích những động cơ tốt của 

kẻ thù của họ, bào chữa cho sự bức hại của họ trong khi tha thứ và tiếp tục. Họ cũng hiểu rằng Ta cho 

phép và sử dụng mọi thứ xảy ra như một công cụ để hoàn thiện các con. Họ hiểu sâu sắc rằng Ta đang 

đứng đằng sau mọi sự kiện trong cuộc sống của họ, rất nhiều để họ thậm chí vui mừng trước những 

tổn thất và thất bại. ” 

 

(Clare) Con đang cố gắng Chúa ơi.  

 

(Chúa Giêsu) “Vâng, đúng vậy. Điều đó đáng khen ngợi. Bây giờ Ta muốn cho những người đang theo 

dõi kênh của con để làm tương tự. Cô dâu của Ta, không bị vướng víu hoặc bị lôi kéo vào những bất 

công mà con phải chịu đựng. Hiểu rằng con cũng   vậy, trong quá khứ đã thiếu tầm nhìn xa và khôn 

ngoan. Con cũng vậy, đã đổ lỗi cho những người vô tội; con cũng bị mù với những gì Ta kiểm soát và 

cho phép. Con cũng vậy, không nhận ra những chuyển động mới và bất thường của Thần Khí Ta ở giữa 

những người khác. ” 

 

“Đây là một dấu hiệu của sự trưởng thành đáng kinh ngạc và thần thánh để dừng lại và chỉ đơn giản là 

quan sát mà không bị lôi kéo. Xin cầu nguyện cho những kẻ bức hại của mình, cầu nguyện sâu sắc và 

từ trái tim. Chẳng bao lâu nữa, Ta sẽ nhậm lời những lời cầu nguyện của con, khi Ta hoàn thành việc 

sử dụng họ để hoàn thiện con. ” 

 

(Clare) Điều đó nhắc tôi nhớ câu chuyện về Graham Cooke, Chúa ơi. Con có thể chia sẻ điều đó 

không? 

 

(Chúa Giêsu) “Ngắn gọn thôi, con gái yêu dấu của Ta. Tiếp tục đi. ” 

 



(Clare) Có hai người đàn ông tham dự mọi buổi hội thảo Graham Cooke và đã ngồi ở phía trước lấy 

những ghi chú dồi dào. Sau đó, họ đã bôi nhọ ông ta trên Internet, tìm ra lỗi với cách ông ta đã trích 

dẫn Kinh thánh, cách ông ta đã rao giảng, mối quan hệ ông đã có với Thiên Chúa. Họ đã gọi ông là một 

vị tiên tri giả, gian ác, và đã sống trong nhiều năm như một cái gai ở phía Graham, ngay ở hàng ghế 

đầu. Rồi đột nhiên, họ đã biến mất.  

 

Graham đã có một giấc mơ hoặc một khải tượng. Chúa đã đưa ông ta vào phòng thu của một nhà 

điêu khắc và đã chỉ cho ông ta một bức tượng tuyệt đẹp của một người đàn ông. Chúa Giêsu đã nói 

với ông ta... "Con có muốn gặp gỡ các nhà điêu khắc không?" Graham đã trả lời rằng ông sẽ được vinh 

dự. Hai người đàn ông đã làm lảo đảo ông ta tất cả những năm đó đã bước ra từ phía sau một bức 

màn. Chúa Giêsu đã nói với Graham... "Họ là những nhà điêu khắc và đây là sự điêu khắc của con." 

 

(Chúa Giêsu) “Vì vậy, con thấy đấy, Ta sử dụng tốt mọi thứ và mọi người, bất kể họ có vẻ tối tăm và 

xấu xí đến mức nào. Quan sát từ góc độ rộng hơn những gì như những  thành tựu này trong Vương 

quốc của Ta. Ta định sử dụng chúng để làm xáo trộn tất cả những người ghi chép và người Pharisêu 

đang tấn công kênh của con, và không có vũ khí nào được hình thành chống lại con sẽ thành công; 

thay vào đó con sẽ thành công từ nó. ” 

 

“Đây là di sản của những người sẵn sàng từ bỏ các lăng mộ của tôn giáo và nuôi dưỡng một mối quan 

hệ với Ta, dựa trên kinh nghiệm thực sự của Kinh Thánh đến với cuộc sống theo những cách chưa 

từng thấy trước đây. Đây là một sự phục hưng làm  đảo lộn những bình đựng rác rưởi và tro tàn và 

mang đến cho cuộc sống những mảnh xương khô để lại như một bằng chứng cho những chiến thắng 

của Sa-tan trong Hội Thánh của Ta. ” 

 

“Ta đang làm một điều mới. Nó đang tuôn ra, và tất cả những người siêng năng tìm kiếm Ta, sẵn sàng 

bỏ qua những giáo lý yêu thích của họ để giam giữ họ, đang đến với cuộc sống và trải nghiệm vinh 

quang của Thiên Đàng ở đây và bây giờ. ”  

 

“Vương quốc của Ta đang đến. Thánh Ý của Ta đang được thực hiện. ” 

 

“Hãy vui mừng, cư dân của Trái đất. Ta đang khôi phục lại sự sống trong Ta và không có gì, không có 

vũ khí, không nói dối và không ai có thể ngăn chặn nó. Đi ra ngay bây giờ,  Gia đình quý báu của Ta và 

tha thứ. Được thoát khỏi tất cả những mối thù; cầu nguyện chân thành và từ trái tim cho những 

người đang ở trong sự nô lệ. ”  

 

"Ta nói với con sự thật... một ngày nào đó, họ sẽ cảm ơn con." 


