
99. Chúa Giêsu phán... Hãy Thoát Ra Khỏi Vùng Thoải Mái của các con! 

 

Thoát khỏi xiềng xích của người Pharisiêu.. Một Lời Cảnh báo cho dân của Ta 

 

TĐ Tình Yêu từ Chúa Giêsu đến Chị Clare, Ngày 25 tháng 7 năm 2015 

 

Chúa Giêsu bắt đầu… “Một chút khiêm tốn đi một chặng đường dài. Nhưng đừng lên án bản thân. 

Điều đó hoàn thành không có gì ngoài sự mất tinh thần. Các con nhận được đủ điều đó hàng ngày từ 

thế giới. Và vâng, điều này là dành cho tất cả mọi người: đừng tự đưa mình xuống khi con đưa ra 

những lựa chọn tồi tệ. Ta ở ngay đó với các con, với cánh tay của Ta xung quanh các con, nói, 'Thôi 

nào. Hãy thử lại lần nữa. ’Đó là tất cả, điều đó có nghĩa với Ta - rất đơn giản, một bài học được học 

ngay bây giờ; trong tương lai chúng ta sẽ cùng nhau lựa chọn tốt hơn. ” 

 

“Tên ác Quỷ là những kẻ chờ cơ hội, như Ta đã nói với các con trước đây, vì vậy đừng cho chúng cơ 

hội. Hãy đứng dậy và tiếp tục. Nhiều lần chúng đã thiết lập các con dù sao... chỉ để xem các con sẽ sa 

ngã cho nó. Sau một vài lần, các con bắt đầu nhận được hình ảnh và dừng lại cho nó. ” 

 

“Tối nay, Ta muốn gửi đến tất cả các con một lời khích lệ. Rôma đã không được xây dựng trong một 

ngày, và cũng không phải là các thánh của Ta. Vì vậy, đừng thúc đẩy mình cách quá mức, vượt ra 

ngoài những gì các con có thể cảm thấy là mong muốn của Ta. ” 

 

“Tất cả các con đã đạt được tiến bộ với những gì Ta đã ban cho Clare. Một số các con đã có những 

tiến bộ ngoạn mục, đặc biệt là những người không phải chiến đấu chống lại sự hình thành, các con đã 

nhận được từ những người có tinh thần tôn giáo. ”  

 

“Khi Ta nói tinh thần tôn giáo, ý Ta không phải là các nhà thờ Công giáo hay Nghi thức - ý Ta là các tín 

hữu có quan điểm cực kỳ trung thực, cứng rắn và hạn hẹp. Những người đã ngừng học hỏi nhiều năm 

trước và vẫn đang bảo vệ và lặp lại cùng những kinh nguyên trên giáo lý, các quy tắc và những cách 

sống và thờ phượng đã được truyền lại cho họ. ” 

 

“Ta đã làm nhiều điều trong số những điều bình thường, đã bị kết án nghiêm trọng từ những người có 

khu vực thoải mái cảm thấy bị vi phạm bởi cách thức di chuyển mới của Chúa Thánh Thần của Ta. Nó 

rất dễ dàng để bảo vệ những gì các con đã được dạy và lên án những gì các con chưa bao giờ trải 

nghiệm cá nhân. Điều Ta muốn nói với các con tối nay là ‘Các con sẽ biết họ bằng hoa quả của họ.’ ” 

 

“Đi đến Heidi Baker. Cô ấy là một người phụ nữ đói. Cô đã làm việc trong một lĩnh vực truyền thống bị 

khô cằn và đất bị khô với rất ít trái cây để thể hiện cho những người lao động của mình... mà, nhân 

tiện, là phù hợp với những gì cô đã được dạy, lớn lên và ở cấp đại học.  

 

 



Cô đã đi theo cách bảo thủ - và nó đã không dẫn đến đâu cả. Sau nhiều năm, cô bị đói và đau khổ, hỏi 

rất nhiều câu hỏi 'tại sao'. Cô ấy yêu thương mọi người và cô ấy yêu mến Ta và cô ấy đã biết, chỉ đã 

biết, và cô đã nghĩ rằng,phải có một cái gì đó nhiều hơn nữa. “ 

 

“Khi các con đã thử mọi thứ trong lĩnh vực tri thức của mình và không có gì mang lại kết quả, các con 

sẽ tuyệt vọng. Cô đã tuyệt vọng và sẵn sàng thử một cái gì đó có thể khiến cô tốn kém. Cô ấy đã yêu 

mến Ta và với mọi người và tuyệt vọng chạm vào chúng sâu sắc - để thấy những phép lạ thực sự, 

những dấu hiệu và điều kỳ diệu dẫn đến sự biến đổi. Chuyển đổi hàng loạt. Vì vậy, cô ấy đã đi ra ngoài 

trên một chi thể và hỗ trợ của cô đã cắt nó đi. “ 

 

“Nhưng, khi cô ấy đã trở lại cánh đồng truyền giáo với sự xức dầu mới mà cô ấy đã đạt được tại sân 

bay, Ta đã đánh cô ấy với động thái lớn nhất của Thiên Chúa từ trước đến nay trên lục địa châu Phi. 

Điều đó nói lên rất nhiều. Đó là trái cây. ' Các con sẽ biết họ bằng những hoa trái của họ.'" 

 

“Khi Ta đã nhập thể, Ta cố ý được nhìn như kẻ ngốc: được sinh ra với một chú thợ mộc thấp hèn, đã 

lớn lên trong sự nghèo nàn với một trong những nghề thấp nhất trong ngày. Ta đã cố tình làm điều 

này, bởi vì Ta muốn được công nhận bởi Thần Khí của Ta, không phải là của cải của Ta. Ta đã có thể 

làm một lối vào lớn, gây ấn tượng ngay cả những kẻ cai trị trong ngày, nhưng Ta đã đến với những 

người tuyệt vọng, giống như cô Heidi. Những người đã bị chà đạp mỗi ngày bởi những người La Mã 

tàn nhẫn, không phải những người dễ dàng trong các cung điện, bằng cách đàn áp người nghèo. Và, 

chỉ có một cách Ta có thể được công nhận: bởi hoa trái của Ta. Cuộc sống đã thay đổi, những truyền 

thống mới đã được thiết lập, bệnh nặng đã được chữa lành, người què đã đi được, người mù đã có 

thể thấy. Đây là ý Ta nói bởi hoa trái. ” 

 

“Nếu sự phân biệt của các con không thể hoạt động ngoài vùng thoải mái của mình, các con sẽ gặp 

vấn đề. Trong thực tế, satan dựa vào lỗ hổng đó trong sự hiểu biết của các con và sẽ khai thác nó cho 

tất cả những gì đáng giá. Chẳng hạn, nếu một ngày nào đó, tin tức sẽ thông báo rằng Đấng Mêsia 

đang đến, và người đó tạo ra một lối vào lớn - xấp xỉ sự siêu nhiên. Và mọi con mắt sẽ thấy hắn ta, bởi 

vì máy ảnh tin tức sẽ thấy nó - và hắn ta tạo ra hòa bình cho thế giới sau một thời gian bị hủy diệt, và 

hứa hẹn sự thịnh vượng cho mọi người, đổ tiền vào túi của quần chúng... tất cả điều này sẽ phù hợp 

với những vùng thoải mái của những người duy trì tư duy của họ bên trong các khu vực thoải mái mà 

xã hội đã cung cấp cho họ. Họ sẽ rơi vào tay đấng cứu thế giả này trong một nhịp tim. ” 

 

“Trong khi chờ đợi, các Kitô hữu với sự phân định sẽ bị bức hại cách tàn nhẫn, nhà cửa và trẻ em bị 

bắt đi từ họ, đưa vào nhà tù và bị xử tử như những người bất đồng chính kiến. Những người có khu 

vực thoải mái đã bị xúi giục để hoan nghênh những động thái như vậy và gọi tất cả các Kitô hữu là 

những kẻ gây rắc rối. Ta không muốn cho các con, dân của Ta, bị lừa bởi bất cứ ai. Ta cảnh cáo các con 

bây giờ: sẽ có một  màn trình diễn tuyệt vời của siêu nhiên để thuyết phục tất cả những gì Đấng cứu 

thế đã thực sự đến. Các con sẽ không đứng vững, trừ khi các con sẵn sàng phản đối nguyên trạng, và 

phản đối nguyên trạng sẽ có hậu quả nghiêm trọng. ”  

 



“Các con có sẵn sàng từ bỏ những cách suy nghĩ của mình là gì chưa? Bao xa khỏi cái hộp các con sẽ 

sẵn sàng để giữ vững đức tin của mình? Trước đây các con đã có nhận ra một động thái của Chúa 

Thánh Thần và đã đáp trả với nó chưa? Hay các con đã chối bỏ nó cùng với những người không có sự 

phân định. ”  

 

“Một số các con đã truy cập kênh này không thoải mái với cách Ta nói chuyện với Clare. Các con cảm 

thấy điều gì đó tốt đẹp nhưng sự giáo dục của các con trong đức tin hoàn toàn mâu thuẫn với cách Ta 

nói chuyện với cô ấy. Đôi khi, các con cảm thấy bị đe dọa… liệu có thật sự dễ dàng để nói chuyện với 

Chúa không? ” 

 

“Làm quen với việc di chuyển Thần Khí Ta theo những cách mà các con không quen thuộc. Các con cần 

phải thực hành kỹ năng này, cho dù các con được đưa vào cuộc Thu Hút hay bị bỏ lại phía sau. Các con 

sẽ cần phải có thể nhận ra Ta trong nhiều cử động khác nhau của Ta. Ta yêu sự khác nhau, Ta yêu sự 

vui chơi, Ta thích được gần gũi với các con. Ta thích thể hiện khía cạnh con người của Ta với các con. 

Xét cho cùng, đó là một lý do Ta đã nhập thể trên Trái đất này, để bày tỏ tình yêu của Chúa Cha cho 

các con. ”  

 

“Làm quen với việc tìm kiếm Ta theo những cách các con chưa từng mong đợi. Đi sâu hơn trong sự 

phân biệt của mình. Dành thời gian để kéo dài suy nghĩ của mình và chắc chắn khiển trách một Tinh 

thần tôn giáo, bởi vì đó là những gì đằng sau những khó khăn của các con trong việc phân định Ta. Ta 

không đặt vừa trong cái hộp ... và các con cũng không nên. Ta đã gọi các con là của Ta, độc quyền - 

không phải sản phẩm phụ của một số giáo phái tôn giáo hay không phải là giáo phái. Ta tạo ra các con 

là duy nhất và một cá nhân. Không cho phép mình bị nhồi nhét vào khu vực thoải mái của ai đó. Phát 

triển thành con người của mình, bất kể các con độc đáo như thế nào và nó có vẻ như thế nào đối với 

các con. Nếu các con cảm thấy ngọn lửa trong tim mình, hãy theo đuổi nó. Không cho phép kẻ thù 

tưới nước dập tắt lửa của các con xuống với ranh giới, hướng dẫn và chương trình nghị sự của người 

khác cho cuộc sống của mình. Lấy cổ áo ra khỏi cổ và thoát khỏi dây xích Pharisiêu đó. ”  

 

“Ta đã đến để các con có thể có sự sống, và SỰ SỐNG PHONG PHÚ trong Thần Khí. Nhưng, điều đó sẽ 

không bao giờ xảy ra nếu các con đang sống trong tầm nhìn của người khác về mình là ai. Các con cần 

lòng can đảm để phân biệt chính mình. Bơi ngược dòng và chẻ vào Thần Khí của Ta, trên hết. Anh ấy 

là người duy nhất nên thiết lập các hướng dẫn và các ranh giới của mình, theo một cách mới mẻ và 

thú vị, không có tiếng rên rỉ cằn cỗi của đám đông đã chết từ lâu và đã từ bỏ ước mơ của họ để bảo vệ 

tương lai của họ. ”  

 

“Vì vậy, thông điệp này là về sự phân định, phá vỡ một tinh thần tôn giáo, và tiếp tục trên con đường 

của các con với Chúa Thánh Thần của Ta. Vào sự sống, các con nên sống trong Thần Khí; ra khỏi vùng 

thoải mái. ” 

 

"Ta chúc lành cho các con ngay bây giờ, với lòng can đảm để cam kết để suy nghĩ như Ta nghĩ, làm 

như Ta sẽ làm, và nếm những trái của cây trên hàng rào, NGOÀI những vùng thoải mái của mình... 

nhưng ngay trong sân sau của Ta. " 


