
490. Chúa Giêsu phán! Không có lý do cho sự lười biếng!  

Tại sao các con kiên gan với sự không tin của mình? 

 

Thông Điệp Tình Yêu Chúa Giêsu ban cho chị Clare, Ngày 13 tháng 4 năm 2017  

 

Chúa Giêsu đã bắt đầu… “Những người rất nhỏ của Ta, tại sao các con lại kiên quyết với sự không tin 

của mình ?? Các con sẽ làm ơn nói với Ta không? Tại sao các con từ chối để tin? Các con không biết 

các con đang trói tay Ta trong cuộc sống của mình sao? Ta không quan tâm đến việc những người 

khác coi thường các con như thế nào. Ta đã nhìn thấy trong lòng các con về tình yêu thuần khiết dành 

cho Ta và Ta dự định sẽ nâng các con lên. Nhưng Ta không thể làm gì nếu các con bướng bỉnh trong 

sự không tin của mình. “ 

 

“Các con sẽ tin vào ai trong giờ này? Ta? Hay những người nuôi chim bồ câu đã đâm thủng các con 

trong nhiều năm? Các con có muốn vượt ra khỏi cái hố của sự lên án này đã khiến các con không hy 

vọng bất cứ điều gì ngoài một cuộc sống tầm thường không? Các con có biết rằng những người phục 

vụ Ta không phù hợp với công việc, nhưng trái tim của họ là dành cho Ta. Vì vậy, Ta thích thú trang bị 

cho họ những giấc mơ cuồng nhiệt nhất. Clare là một ví dụ tuyệt vời. Vì nhiều lý do Ta không bao giờ 

có thể bao che, cô ấy không phù hợp với công việc này. “ 

 

“Trong khi đó, những người nổi tiếng và phù hợp như một kẻ yếu đuối đang kêu la tại cổng Thiên 

đàng cho công việc của cô. Các con có biết tại sao Ta từ chối họ không? Bởi vì họ thấy mình là người 

có năng lực và có vị trí tốt cho một công việc như vậy. Các con có biết, Heidi Baker là một người khác 

đã tự cho rằng trình độ học vấn của cô ấy sẽ mang lại thành công cho cô ấy như một nhà truyền giáo? 

Ta đã phải phá vỡ cô ấy và đã hạ cô ấy xuống tới đất trước khi Ta có thể sử dụng cô ấy, hoàn toàn 

theo nghĩa đen. Sau đó, cô đã thức tỉnh với thực tế là cô không thể làm gì và bằng cấp của cô là vô 

dụng. “ 

 

“Một phần của cô ấy rất hữu ích là trái tim thuần khiết và tình yêu nồng cháy dành cho Ta. Ta đã đưa 

cô ấy xuống tận đáy, lao động trong một thập kỷ ở Châu Phi mà không có gì đáng chú ý để thể hiện. 

Sau đó, một khi cô đã nhận ra mình không và sẽ không bao giờ đủ điều kiện cho một sự di chuyển của 

Thiên Chúa, thì cô là một người được đề cử sáng giá. Cho đến lúc đó, cô đã lúng túng trong sự tầm 

thường. Vì vậy, đừng nhìn vào bằng cấp của cô ấy; mà nhìn vào trái tim cô ấy! “ 

 

“Bây giờ, Ta hy vọng các con hiểu những gì Ta đang nói. Không ai đủ điều kiện cho bất kỳ công việc 

nào của Ta trừ khi họ đến với Ta mà không có gì để dâng lên, ngoài trái tim và cuộc sống của họ dưới 

chân Ta. Các con có thể làm điều đó không? Các con có thể đặt cuộc sống của mình xuống dưới chân 

Ta không? “ 

 

“Được rồi, hãy để nói rằng mình hèn nhát và không thể. Các con có muốn trở nên dũng cảm không? 

Ta có thể làm cho các con dũng cảm. Tất cả những gì các con phải cầu nguyện là, ‘Lạy Chúa, làm cho 

con sẵn sàng để được sẵn sàng cho bất cứ điều gì Chúa yêu cầu con. Đó là lời cầu nguyện cho những 



kẻ nhút nhát. “ 

 

“Các con có biết bao nhiêu kẻ nhút nhát phục vụ Ta không? Hàng triệu. Vâng, hàng triệu. Nhiều người 

trong số họ là những kitô hữu ẩn dật và vô danh, nhưng họ yêu mến Ta bằng cả trái tim và đã dâng 

cho Ta cuộc sống của họ, vì họ đã yêu mến Ta. Ta đã ban cho họ trái tim dũng cảm mà họ cần. Sau đó, 

chúng Tôi đã tiến hành ban tặng quà cho họ để hoàn thành công việc của họ theo cách Ta tạo ra cho 

họ từ khi thụ thai. Sau đó, Ta mở cửa và bảo vệ họ trong ơn gọi của họ. “ 

 

"Thế còn các con thì sao? Các con có thể dâng lên cho Ta sự hèn nhát, nỗi sợ hãi của sự thất bại của 

mình, chính lời nói của các con nguyền rủa các con, đã dán nhãn các con là một kẻ thất bại trong suốt 

cuộc đời của mình? Các con có thể từ bỏ những thứ này và cho phép Ta biến các con thành một con 

tàu phù hợp cho bàn tiệc của vị Vua không? Các con nghĩ về nó thế nào? Các con có đặt cuộc sống của 

mình xuống và những thất bại của mình dưới chân Ta hay các con sẽ ngoan cố bám lấy hình dáng hợp 

thời trang đó bởi những đầy tớ của Satan? “ 

 

“Ta sẽ tiết lộ điều gì đó với các con bây giờ, vì vậy các con sẽ không bị vướng khi không biết tại Ghế 

Phán Xét. Một số các con lười biếng. Các con che đậy điều đó bằng những gì mọi người đã nói về 

mình, nhưng điểm mấu chốt là các con lười biếng và không muốn đưa ra những nỗ lực to lớn cần có 

để thành công. Vì vậy, các con đã trở thành  một kitô hữu ngồi sofa ăn khoai tây. Ta có thể nhìn xuyên 

thấu các lớp mặt ngoài và thái độ của những kẻ chiến bại, đến tận cốt lõi của ý chí của các con. Và một 

số các con thực sự lười biếng. “ 

 

Sách Cách ngôn 21:25 cho chúng ta biết, rằng một người lười biếng ghét công việc… 

“Sự khao khát của kẻ lười biếng giết anh ta, vì tay anh ta không chịu làm việc. “ 

 

Sách Cách ngôn 26:14 nói rằng, anh ta rất thích ngủ… 

“Một cánh cửa bật bản lề, người lười biếng cũng bật cái giường của mình. “ 

 

Sách Cách ngôn 26:13 nói rằng, anh ta đưa ra lời bào chữa… 

“Một kẻ lười biếng nói rằng, Có một con sư tử trên đường phố, một con sư tử hung dữ đang ở trên 

đường phố. “ 

 

Sách Cách ngôn 18: 9 nói…  

”Ngoài ra, anh ta còn chậm chạp trong công việc là một anh em của một kẻ hủy diệt bậc thầy” 

 

(Clare) Thật vậy, chúng ta biết ai là kẻ hủy diệt bậc thầy - kẻ đã đến để giết, đánh cắp và phá hủy. Vì 

vậy, chúng ta không muốn làm anh em với hắn ta.  

 

Sách Cách ngôn 26:16 nói… 

”Người lười biếng khôn ngoan hơn trong mắt mình hơn bảy lời khuyên kết xuất. ” 

 

Sách Cách ngôn 12:24 nói…  



”Bàn tay của các công nhân chịu khó chỉ huy, nhưng kẻ lười biếng được đưa vào lao động bị bắt buộc. 

” 

 

Sách Cách ngôn 20: 4 nói…  

”Kẻ lười biếng không cày sau mùa thu, vào thời điểm thu hoạch anh ta thắc mắc, không có ai. ” 

 

Sách Cách ngôn 13: 4 nói…  

”Anh ta có thể nghèo đói, linh hồn của kẻ lười biếng khao khát, nhưng không, nhưng tâm hồn của 

những người làm việc chăm chỉ được làm giàu. ” 

 

Ê-phê-sô 2: 8-9 nói…  

Một tín hữu mới được dạy một cách trung thực rằng, đó là nhờ ân sủng mà bạn đã được cứu, qua 

đức tin, và đây không phải là từ chính bạn, nó là món quà của Thiên Chúa, không phải bởi công việc, 

để không ai có thể tự phụ. 

 

(Clare) Nhưng một tín đồ có thể trở nên nhàn rỗi nếu anh ta sai lầm tin rằng Chúa mong đợi không có 

hoa trái từ một cuộc sống đã biến đổi. 

 

Sách Ê-phê-sô 2:10 nói…  

”Vì chúng ta là tay nghề của Thiên Chúa, được tạo ra trong Chúa Giêsu để làm những việc tốt, mà 

Thiên Chúa đã chuẩn bị trước cho chúng ta để làm. ” 

 

Gia-cô-bê 2: 18-26 nói...  

”Các Kitô hữu không được cứu bởi các công việc, nhưng họ thể hiện đức tin của họ bởi các công việc 

của mình. ” 

 

Sách 1 Timôthê 5: 8 nói…  

”Nếu bất cứ ai không cung cấp cho người thân của mình, và đặc biệt là cho gia đình trực tiếp của 

mình, anh ta đã từ chối đức tin và còn tệ hơn một người không tin. ” 

 

Sách Công vụ 20: 34 - 35 nói…  

”Bạn tự biết rằng những bàn tay này của tôi đã cung cấp nhu cầu của riêng tôi và nhu cầu của những 

người bạn đồng hành của tôi. Trong tất cả những gì tôi đã làm, tôi đã cho bạn thấy rằng bằng cách 

làm việc chăm chỉ này, chúng ta phải giúp đỡ những người yếu đuối, ghi nhớ những lời mà chính Chúa 

Giêsu đã phán, ‘Cho đi thì có phúc hơn là nhận. ‘” 

Cô-lô-se 3: 23-24 nói…  

”Dù bạn làm gì, hãy làm việc hết lòng, vì làm việc cho Chúa, không phải vì con người, vì bạn biết rằng 

bạn sẽ nhận được một gia tài từ Chúa như một phần thưởng. Đó là Chúa Kitô mà bạn đang phục vụ. ” 

 

Chúa Giêsu tiếp tục… ”Không bào chữa cho sự lười biếng. Nếu các con gặp trở ngại về thể chất, hãy 

đến với Ta và cầu xin Ta cách làm việc với nó. Clare có rất nhiều,  nhưng Ta đã chỉ cho cô ấy cách đối 

phó và đã bào chế thuốc cho cô ấy. ” 



 

”Không, thuốc theo toa không phải là phù thủy; chúng là một công cụ trong tay của một bác sĩ giỏi, 

người được kêu gọi trao quyền cho các cơ thể sống một cuộc sống tốt hơn, nhiều lần cho phép họ 

phục vụ Ta. ” 

 

”Những người khác Ta chữa lành mà không cần dùng thuốc. Phần lớn phụ thuộc vào sự khiêm tốn và 

xu hướng tự hào của họ về cách Ta sẽ giúp họ. Rằng khác hoàn toàn so với các loại thuốc giải trí, có 

hại cho tâm hồn và thể xác, và dẫn đến phù thủy, và một cách để thoát khỏi thực tế cuộc sống đau 

khổ, nhưng về lâu dài phải được khắc phục với sự giúp đỡ của Ta. ” 

 

”Không có lý do cho sự lười biếng. Ta đang đứng bên cạnh để giúp các con, người thân yêu. Ta nài nỉ 

các con hãy bắt đầu đáp lại lời mời gọi của Ta trước khi các con đứng trước Ghế phán xét và phải đưa 

ra một bản kê khai cho Ta về những món quà của cuộc sống Ta đã ban các con. Các con tiêu thụ thực 

phẩm, không khí, điện, thời gian của những người khác, và nhiều thứ khác mà Ta có thể đề cập. Ta đã 

cung cấp những điều đó để giúp các con có được trên đôi chân của mình. Nhưng các con dừng lại ở 

vùng thoải mái của mình và ổn định trên chiếc ghế sofa của mình. Dày lên trên cặn bã của mình. Các 

con sẽ được mời gọi để giải thích về cách các con sử dụng tất cả tài nguyên mà Ta đặt theo quyền sử 

dụng của các con để các con có thể phục vụ Ta. ” 

 

”Sẽ không có lời bào chữa nào, bởi vì Ta nhìn xuyên qua những lời bào chữa cho vấn đề cốt lõi. Vì vậy, 

bây giờ Ta ở đây trình bày với các con một bức tranh về những gì sẽ xảy ra tại Ghế phán xét nếu các 

con chỉ sống vì sự thoải mái của chính mình và làm rất ít để phục vụ Ta. ” 

 

(Clare) Tại thời điểm này, tôi thực sự cảm thấy mình cần phải hỏi Chúa một câu hỏi. Vì vậy, tôi đã nói 

rằng ‘Chúa ơi, chúng con có một số người trên Kênh, những người đơn giản là không biết làm gì cho 

Ngài. Họ đang trôi dạt và kẻ thù thêu dệt tên họ bằng sự lên án vì họ đã có thể nghe ý muốn của Chúa 

cho cuộc sống của họ. Còn họ thì sao ạ?' 

 

(Chúa Giêsu đáp) ”Dân của Ta, đó là vấn đề về thái độ của trái tim. Đây là những gì Ta muốn cho 

những người không có nhiệm vụ cụ thể nào. Khi các con thấy sự đau khổ hay bất công, hãy làm những 

gì có thể để giúp đỡ nạn nhân. ” 

 

”Các con có thấy nhà người ta bị cháy hay bị ngập nước không? Các con có một phòng lưu trữ với tất 

cả các loại mà các con đã treo trên đó không? Các con có tiền giải trí được dành riêng cho sự cần thiết 

tuyệt đối không? Cho đi, cho đến khi nó đau xót. Đừng để mình đi ngang qua người đó mà không tiếp 

cận họ. ” 

”Ta sẽ khuấy động trái tim của các con. Nó có thể là một đứa trẻ ở trường không có giày hoặc áo 

khoác mùa đông. Đó có thể là một người mẹ mắc bệnh và không thể dọn dẹp nhà cửa hoặc nấu 

những bữa ăn thích hợp. Đó có thể là một người già bị cô đơn và suy dinh dưỡng. Tất cả những điều 

này là cơ hội để làm việc tốt, như đã được viết về Ta. ” 

 



”Một nhiệm vụ hay ơn gọi từ Ta là một món quà quý giá cho những người có trái tim được định đoạt. 

Các con bắt đầu bằng cách thể hiện sự sắp đặt của trái tim khi các con tiếp cận với người khác để giảm 

bớt gánh nặng của họ. ” 

 

”Ta nhìn thấy điều đó và hướng dẫn các con sâu hơn vào sự vị tha, cuối cùng ban phước cho các con 

với sứ mệnh của mình, một cái gì đó hoàn toàn phù hợp từ quan niệm của các con. ” 

 

”Ta không muốn các con bỏ qua gia đình hoặc hy sinh những gì họ cần. Ta muốn các con mang gia 

đình của mình đi cùng trong các công việc của lòng thương xót và lòng bác ái. Ta sẽ không bao giờ ban 

cho các con quá nhiều thứ để các con trở nên rối loạn trong việc cung cấp cho gia đình. ” 

 

”Có lẽ các con dạy đàn piano và một đứa trẻ nghèo thực sự muốn học nhưng gia đình cô ấy không thể 

trả tiền cho các con - và cô ấy thậm chí còn không có đàn piano. Nhận cô ấy như một học sinh, cho cô 

ấy mượn bàn phím và nếu cô ấy tỏ ra hứa hẹn, hãy để cô ấy tiếp tục sử dụng nó. Có thể là nếu các con 

đưa cho cô ấy bàn phím thì bố mẹ cô ấy sẽ bán nó để lấy thức ăn hoặc thuốc, họ rất nghèo nên các 

con cứ cho mượn. ” 

 

”Hãy năng động và lắng nghe giọng nói ngọt ngào của Thần Khí của Ta đưa ra những gợi ý giúp tắm 

trái tim của các con trong sự ấm áp. Đó là cách mà Ta sẽ dẫn các con. Những bước chân của trẻ thơ, 

dẫn dắt các con từ cảm giác từ bi trong lòng khi làm điều gì đó về nó. ” 

 

”Bắt đầu với những việc nhỏ và trung thành. Cuối cùng, các con sẽ biết bản năng mình là để giúp đỡ 

một số người hoặc không giúp đỡ họ. Các con thậm chí có thể sử dụng Lời hứa Kinh Thánh. Nhưng 

hãy nhớ rằng, Ta đang thì thầm trong lòng các con để vươn ra và cho đi. Khi các con học cách tuân 

theo những gợi ý này, các con sẽ có được những dẫn dắt rõ ràng và rõ ràng hơn và Ta sẽ cấp bằng tốt 

nghiệp các con trong những cuộc gọi lớn hơn, cho đến khi các con vững bước trong sứ vụ trọn đời của 

mình. ” 

 

”Hãy trung thành với những điều nhỏ bé, Những người thân yêu của Ta. Rồi tại nơi Phán xét, các con 

sẽ được ở giữa đàn chiên… ‘Hãy đến, các con, những người được Cha Ta chúc phúc, thừa hưởng 

Vương quốc đã chuẩn bị cho các con từ nền tảng của thế giới. ‘” 


