
669. KHÔNG CÓ GÌ XẢY RA MÀ KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TA...  
VÌ TẤT CẢ SỰ GIẬN DỮ CỦA CÁC CON CÓ LIÊN QUAN ĐẾN TA 
 
Thư tình từ Chúa Giêsu gửi chị Clare ngày 11 & 13 tháng 12 năm 2018 
 
(Clare) Cảm ơn Chúa Giêsu, vì đã tiết lộ cho chúng con lý do tại sao chúng con trở nên tức giận từ 
những thử thách trong cuộc sống của chúng con. Xin Chúa ban cho chúng con ân sủng để vượt qua 
bản chất xác thịt của mình và đón nhận những điều khó khăn trong bình an và thậm chí trong sự tạ ơn 
... Amen. Chúa đã mới ban cho tôi thông điệp này một lúc trước đây, vì vậy tôi sẽ đi thẳng vào thông 
điệp.  
 
Chúa Giêsu bắt đầu... "Các con của Ta, Ta muốn các con hiểu tính nóng nảy của mình đến từ đâu. Trên 
cơ sở sự tức giận của các con là sự tức giận đối với Ta. Không có gì xảy ra nếu không có sự cho phép 
của Ta. Ý chí và cuộc sống của các con có thể mong đợi những thử thách. Một số rất đau khổ, những 
lần khác quá nhỏ để có thể nhận thấy.  Các thử  nghiệm Ta ban cho các con là đưa các con đến một 
mức độ thánh thiện cao hơn và mức độ phụ thuộc lớn hơn vào Ta. " 
 
"Không còn nghi ngờ gì nữa, Ta kiểm soát  tất cả những gì liên quan đến các con, làm thế nào các con 
có thể trở nên tức giận? Những điều đau đớn tu  luyện đức hạnh trong các con khi các con nhận được 
chúng từ chính đôi tay của Ta. " 
 
"Làm thế nào Ta có thể cho phép sự dữ dường như chiến thắng  điều tốt? Đây là một bí ẩn mà các con 
sẽ không hiểu được cho đến khi đến Thiên đường.  Nhưng đủ để nói rằng có một lịch  sử cho dòng dõi 
của các con dẫn đến những sự kiện nhất định." “Trong cuốn phim The Shack, người đàn ông, khi còn 
là một thiếu niên, đã giết cha mình bằng chất độc trong chai rượu whisky của mình, sắp phải đối mặt 
với cái chết của con gái mình. Người đàn ông này đã lấy đi một mạng người vào tay của chính mình, 
và điều đó đã mở ra cánh cửa cho những gì đã xảy ra với anh ta. " 
 
"Các con thấy đấy, Ta yêu cha của anh ấy cũng như anh ấy yêu con gái của anh ấy, mặc dù anh ấy là 
một người đàn ông độc ác. Thực tế, anh ấy đã sống với những gì anh đã làm khi còn trẻ. Điều đó 
không đúng; nó chỉ làm sáng tỏ những gì làm cho con người hành động theo cách đó. " 
 
"Trước khi bộ phim kết thúc, cha của cô con gái đã học được sự tha thứ. Và gốc rễ cay đắng ở trong 
khu vườn của trái tim anh đã biến thành một cây ăn quả tuyệt vời. Đây là những gì Ta muốn trong trái 
tim của các con Một cây ăn quả tuyệt vời. Và điều này không đến dễ dàng; nó liên quan đến công việc 
khó khăn và nỗi đau. Đau khổ là công việc khó khăn. Nhưng Ta sẽ ban cho các con ân sủng này nếu  
các con sẽ đặt xuống cơn giận dữ và nhận bài học từ tay Ta. " 
 
"Hãy nhớ điều này... Ta đang kiểm soát. Những gì Ta cho phép cuối cùng là vì lợi ích của chính các con. 
Đừng cho phép mọi người chọc giận các con. Hãy nhớ rằng những gì họ đang làm với các con đến từ 
những con quỷ mà họ đã cho phép vào cuộc sống của họ. Thật ra nó đã có ảnh hưởng đến các con 
nên đặt ra một câu hỏi cho mình, không phải là phản ứng của sự tức giận hay thù hận. " 
 
"Và trong lúc đó, hãy cầu xin Ta, 'Chúa ơi, Ngài đang làm gì ở đây? Xin hãy giúp con có được quan 
điểm của mình và không phản ứng trong sự tức giận và thù hận’. Sau đó hãy xem Ta di chuyển  trong 
cuộc sống của các con và xem xét rằng kết quả sẽ là rất, rất tốt nhất cho các con. " 
 



(Clare) Bây giờ, điều được thúc đẩy thông điệp đặc biệt này là đọc lời Rhema. 
 
Chúa Giêsu phán... "Sẽ có những thử nghiệm và thử thách trong những ngày tới. Nhiều thử nghiệm và 
thử thách. Các con đang bước vào một cao nguyên mới, leo lên một ngọn núi mới. Nhiều người sẽ 
được thử nghiệm theo những cách mới, vì chúng ta sẽ tiến lên Phải có sự tiến bộ. Các con phải luôn 
luôn đón nhận ngày càng thánh thiện, kiên nhẫn, khiêm tốn và kiên định. Đây là những điều đủ điều 
kiện để các con thăng tiến trong sứ vụ của Ta. Khi các con xử lý tốt một cấp độ, Ta sẽ đưa các con đến 
những thử thách mới để chuẩn bị cho các con những ân sủng mới. " 
 
"Ta sẽ ở bên các con trong tất cả những điều này. Đó là vì vinh quang của Ta và sự cứu rỗi các linh 
hồn. Các con biết Ta không bao giờ lãng phí bất cứ điều gì. Hãy nhớ rằng, mọi thứ đều nằm trong tay 
Ta và nó không phải là về các con mà là chương trình nghị sự của Ta. Và những ân sủng sẽ chảy như 
một dòng sông. "  
 
(Clare) Và sau đó, có một vài bài đọc khác ở đây cũng thích hợp. 
 
Chúa Giêsu phán... "Có một mục đích cho tất cả mọi thứ, Các con của Ta. Có mục đích rất cụ thể và 
năng động cho mọi điều duy nhất diễn ra trong cuộc sống của mỗi người. " 
 
"Nhưng Ta mang những điều này đến sự chú ý của các con để nói với các con rằng các con đang làm 
việc khi các con chịu đựng những hy sinh này với sự bình tĩnh và kiên nhẫn. Các con đang làm một 
công việc đòi hỏi sự cảnh giác cao độ và cẩn thận. Nó không chỉ là một sự bất tiện; Đó là một công 
việc cần thiết để giảm bớt nỗi khổ của người khác. " 
 
(Clare) Đó là thánh giá của Simon mà chúng ta nói đến. 
 
Chúa Giêsu phán… "Hôm nay Ta đang nói chuyện với các con trong khi các con đang trong tư thế chờ 
đợi. Các con biết rõ thời điểm này, nhưng trong lòng các con vẫn còn nhiều căng thẳng. Ta muốn các 
con nghỉ ngơi trong Ta. Để Ta gánh lấy sự căng thẳng và các con đặt mình trong tư thế nghỉ ngơi trong 
vòng tay của Ta và làm bất cứ điều gì trước mắt mình. Lo lắng và sợ hãi sẽ làm các con kiệt sức, và khi 
các con mệt mỏi, các con là mục tiêu dễ dàng cho Satan. " 
 
"Thay vào đó, Ta muốn các con được nghỉ ngơi trong Ta, được củng cố mỗi ngày, nhận thức đầy đủ 
rằng bất cứ lúc nào cả thế giới có thể bị đảo lộn. Nhiều người trong số các con, nếu không phải là tất 
cả, những người lắng nghe kênh này và giữ những lời của Ta trong lòng đã sẵn sàng. Đèn của các con 
được thắp sáng, các con mang thêm dầu và đã sẵn sàng. " 
 
"Đã mất một năm để đưa các con đến điểm này, nhưng bây giờ các con đã ở đây. Các con biết rõ tội 
lỗi và tật xấu trong quá khứ của mình là gì, và các con cảnh giác, chú ý đến bản thân mình, kẻo các con 
sẽ gục ngã. Và các con không đầu tư quá nhiều vào thế giới này, bởi vì các con biết thời gian của mình 
ở đây có thể kết thúc bất cứ lúc nào. " 
 
"Duy trì sự bố trí này, Những người thân yêu. Duy trì nó, thêm vào với đức tính sự nghỉ ngơi trong Ta. 
Sự Tin Cậy. " 
 
 
 



(Clare) Vì vậy, tôi nghĩ rằng thông điệp này có thể liên quan đến Cuộc Thu Hút, hoặc nó có thể liên 
quan đến các sự kiện cá nhân trong cuộc sống của chúng ta. Vì vậy, hãy giữ trong lòng và áp dụng nó 
vào nơi cần áp dụng. Xin Chúa chúc lành cho các bạn, những người thân yêu. 
 
*** 
 
Và bây giờ là Thông Điệp của Thiên Chúa Cha ban cho ngày 13 tháng 12 năm 2018 
 
Trong buổi cầu nguyện sáng nay, Thiên Chúa Cha đã bắt đầu… "Ta muốn con tin tưởng nơi Ta. Điều đó 
có nghĩa là không khóc, không nghi ngờ, chỉ hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của Ta để cứu tất cả. 
Khi con băn khoăn như thế này, con chỉ làm mọi thứ tồi tệ hơn cho bản thân và những người khác. 
Vâng, con gái của Ta, Ta muốn con tin tưởng vào Cha, Thiên Chúa của con. " 
 
"Những kế hoạch này của Ta đã được hoạch định từ lâu. Con đang, nhưng là một công cụ thấp hèn 
mà Ta đang sử dụng. Ta thực sự sẽ tuyên án, và không ai có thể ngăn chặn kế hoạch của Ta. Ta muốn 
con đứng vững về vấn đề này, và tiếp tục với công việc hàng ngày của mình. Hãy để nó đi dưới chân 
Thập Giá, và nhận thức rõ rằng nó sẽ được hoàn tất theo Thánh Ý của Ta. " 
 
"Và con không phải là Thiên Chúa. Ta là. Con có thực sự nghĩ rằng Ta bị điếc không? Ta đã không luôn 
luôn giải thoát con từ các tình huống khó khan sao? Có bao nhiêu phép lạ Ta đã làm cho con trong 
cuộc sống của con, rằng con nên nghi ngờ Ta? Bây giờ không có gì khác biệt, đừng bị dao động trong 
đức tin của mình, Clare. Hãy mạnh mẽ và tự tin. Đừng cho phép những con quỷ gieo những lời đề nghị 
trong tâm trí của con. Thay vào đó, tập trung vào bàn tay Toàn Năng của Ta đang giơ lên và đang che 
chở tình huống này. Đang bảo vệ nó. Thiên Chúa, Đấng Tối Cao. " 


