
668. NẾU CÁC CON MUỐN ĐƯỢC CẤT LÊN,  
CÁC CON PHẢI KIỀM CHẾ NHỮNG ĐIỀU CHẾT NGƯỜI NÀY 
 
Thông Điệp Tình Yêu từ Chúa Giêsu gửi chị Clare, ngày 10 tháng 12 năm 2018 
 
Clare bắt đầu... Lạy Chúa Thánh Thần yêu quý, xin hãy đến và sở hữu chúng con. Hãy để những suy 
nghĩ và Thần khí của Ngài và tất cả các cách của Ngài thay đổi những gì còn lại của xác thịt trong chúng 
con... Amen. 
 
Các bạn thân mến, một số các bạn đã bày tỏ một chút lo lắng về việc liệu các bạn sẽ được cất lên với 
những người thân yêu của mình hay không. Tôi muốn nói với những người trong số các bạn, đặc biệt, 
những người đã chiến đấu tốt với cuộc chiến - đặc biệt là chống lại sự xét đoán và tính khí thất 
thường.  
 
Bên dưới tính khí này là  những hạt giống cay đắng, với những lớp lớp thất vọng cho hạt giống đó phát 
triển thành một cây nho khổng lồ, đang bóp nghẹt. Một số các bạn, những người thân yêu, đã cho 
phép bản thân có một tính khí nóng nảy và thái độ giận dữ với những người khác. Tôi  đang nói với 
các bạn rằng trừ khi các bạn chinh phục điều đó, các bạn sẽ bị bỏ lại phía sau.  
 
Khi các bạn cầm giữ những tội lỗi của người khác chống lại họ, các bạn xây dựng sự giận dữ và hận 
thù. Các bạn đang nuôi dưỡng hạt giống Satan trong vườn của trái tim mình. Các bạn đang nuôi 
dưỡng một con quái vật sẽ bóp nghẹt tất cả những gì tốt đẹp trong  mình và để lại cho mình một mớ 
hỗn độn cay đắng.  
 
Các bạn sẽ không đứng trước mặt Chúa, bởi vì các bạn đang bám vào những điều sai trái, hoặc những 
gì các bạn cảm thấy là sai trái của người khác. Theo cách này. Một người giữ lại sự không tha thứ 
trong lòng họ là đưa ra một chén thuốc độc cho người làm tổn thương mình. Nhưng họ không uống - 
mà các bạn uống. Họ đi theo cách của họ với cuộc sống của họ, thậm chí có thể không biết các bạn 
nghĩ thế nào về họ. Trong khi đó, sự cay đắng đó biến thành chất độc và nuôi dưỡng một nguồn gốc 
đầy cay đắng, bóp nghẹt mọi thứ tốt đẹp.  
 
Các bạn đã có bao giờ gặp một người luôn luôn ở bên bờ của sự tức giận không? Luôn luôn tìm lỗi của 
người khác không? Luôn luôn phản ứng quá độ với các tình huống và khoa trương không? Người đó 
có một nguồn gốc cay đắng rất lớn trong lòng họ giờ đang mang trái rất xấu. Các bạn đã có bị lạm 
dụng trong thời thơ ấu của mình không? Các bạn có bị bức hại bởi những người các bạn hy vọng sẽ 
yêu các bạn không? Đây là những vũ khí mà Satan sử dụng để đưa các bạn vào tù túng, và phá hỏng 
những gì có thể tốt trong cuộc sống của các bạn.  
 
Chúa Giêsu đã chứng minh cho chúng ta cách xử lý những người La Mã cực kỳ tàn nhẫn với Ngài. Ngài 
đã nói ... 'Xin Cha tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm.' Đây là cử chỉ chúng ta phải có 
khi xử lý những vết thương trong cuộc sống. Chúng ta không thể để chúng mưng mủ và sinh sản với 
tất cả các loại vi khuẩn, khiến trái tim chúng ta trở thành một sự phẫn nộ và tự cao tự đại.  
 
Những người thân yêu. Phán xét, chỉ trích, thù hận - tất cả những điều này giống như một cái tã bẩn 
thỉu. Chúa muốn chúng ta biết rằng chúng ta đang đối phó với những người đã bị tan vỡ, bị tổn 
thương và không bao giờ tha thứ cho cha mẹ, ông chủ của họ, v.v. Họ mang theo lòng thù hận với mọi 



người và mở miệng ra phán xét, tự cho mình là đúng về những người khác, không hiểu rằng chính họ 
đang biến thành cùng một loại người.  
 
Chúng tôi có một biểu hiện xung quanh đây, khi một cái gì đó nghe như tin đồn. Ezekiel và tôi sẽ tẩu 
thoát và nói, "cái Tã bẩn! Ui,.. hãy để yên nó!" Và nó hoạt động... Nhưng đó là cách các Thánh cảm 
nhận nó. Nó tạo ra mùi hôi thối khủng khiếp cho đám mây làm chứng đang đứng xung quanh. Đó là 
một mùi kinh khủng.  
 
Thay vào đó, Chúa muốn chúng ta để kết thân với những người bị tuyệt vọng, cầu nguyện cho những 
kẻ bắt bớ chúng ta và không phán xét. Chắc chắn, sự lạm dụng là sai! Nhưng không sắt giao động cơ 
cho người khác về lý do tại sao họ lại phản ứng theo cách đó. Hiểu rằng bên dưới là cay đắng và thất 
vọng, họ đã phát triển thành một nguồn gốc cay đắng to lớn, không bao giờ tha thứ cho những người 
làm tổn thương họ. Và điều mà những người này cần là biết họ được Chúa yêu thương biết bao 
nhiêu. Và cần sự tử tế, dịu dàng, cảm thông và lòng trắc ẩn. 
 
Nếu các bạn phản ứng với họ theo cách NÀY, các bạn đang bị sập bẫy cay Đắng chết người của Satan, 
và các bạn đang trở nên từ bi và tốt bụng hơn. Yêu như Chúa Giêsu yêu - ngay cả người La Mã. Người 
bạn nhỏ của chúng ta, Rainbow, có trái tim  Chúa Giêsu sống bên trong cô ấy. Cô đã bị lạm dụng 
nhưng đã cố gắng hết sức để tha thứ và cầu nguyện cho họ. Mặt khác, cô ấy cũng là con người và có 
những cơn giận dữ và thậm chí là báo thù. Nhưng vì cô đã nghe lời Chúa, cô biết điều đó là sai và cô 
đã ăn năn.  
 
Khi các bạn nói điều gì đó xúc phạm đến người khác, các bạn đang phạm tội. Khi các bạn gọi tên và 
buộc tội, các bạn đang phạm tội. Khi các bạn coi thường chị em hoặc anh em của mình, các bạn đang 
phạm tội nghiêm trọng. Khi các bạn phán xét và buộc tội, các bạn đang phạm tội. Chúa sẽ không cất 
lên những người trong các bạn mắc phải những lỗi lầm này trong Cuộc Cất Lên. Trước tiên các bạn 
phải vượt qua sự cay đắng và thù hận trong lòng đối với người khác.  
 
Tóm lược, là nếu các bạn muốn được đưa đi trong Cuộc Cất Lên. Nếu các bạn muốn lên Thiên đàng - 
các bạn phải đặt xuống tất cả những mối hận thù, sự thất vọng, sự tức giận, cơn thịnh nộ, sự thống 
trị, sự trả thù và sự phục thù. Đặt tất cả chúng xuống dưới  chân Thánh giá và nói với Chúa Giêsu, 
Chúa ơi, con có thể không cảm thấy muốn tha thứ. Nhưng con làm một hành động của ý chí để tha 
thứ cho họ. Lạy Chúa, xin hãy giúp con.  
 
Tâm trí các bạn, kẻ thù sẽ trở lại với một lời mời để thù ghét. Nhưng các bạn phải chinh phục điều đó 
bằng Tình yêu của Chúa Kitô sống trong các bạn. Làm thế nào để tình yêu của Chúa Kitô đến sống 
trong các bạn? Bằng cách ăn năn tội lỗi của mình, cầu xin Ngài đi vào lòng và thay đổi các bạn. Bằng 
cách tuyên xưng rằng Chúa Giêsu Kitô là Cứu Chúa của mình và cuộc sống của các bạn thuộc về Ngài. 
Sớm thôi, Ngài sẽ giúp các bạn để tha thứ.  
 
Làm thế nào để sự gần gũi này xảy ra với Chúa Giêsu? Vâng, có nhiều cách. Một là suy ngẫm về Kinh 
thánh. Đọc Kinh thánh và tìm một cái gì đó thực sự chạm đến trái tim của mình. Dừng lại ở đó và thực 
sự nhận được vào nó. Suy gẫm Kinh thánh cụ thể đó. Chúa Thánh Thần, khi Ngài chạm vào trái tim các 
bạn theo cách đó, đang thu hút sự chú ý của các bạn đến một khía cạnh của Thiên Chúa mà Quan 
trọng để các bạn biết. Và tôi cũng đề nghị 1 giờ không bị gián đoạn trong Phòng Cầu nguyện. 
 
(Chúa Giêsu tiếp tục) "Những gì con đã chia sẻ với họ là một viên ngọc vô giá để giải thoát và chữa 
lành. Nhưng họ cũng phải tiếp cận Ta với sự ăn năn vì tội lỗi của họ. Nếu họ nói một lời phán xét, sự 



hà khắc, không tử tế, hoặc chứa chấp những thông tin xấu trong tâm trí họ. Nếu họ coi thường người 
khác và đối xử với họ bên dưới - tất cả hành vi này phải dừng lại. " 
 
"Các con phải yêu anh em như chính mình. Các con phải tôn trọng những người khác trên chính mình. 
Các con phải cầu nguyện cho họ và yêu cầu Ta chỉ cho các con cách họ chịu đựng địa ngục riêng của 
họ, để các con có thể thương cảm với lỗi lầm của họ. " 
 
"Hãy nhớ và luôn luôn là những gì các con thấy là lỗi ở anh em mình có thể là lỗi duy nhất của anh ấy. 
Nhưng những gì các con không thấy trong bản thân mình có thể là một đống sai lỗi lớn mà Ta chưa 
tiết lộ cho các con. " 
 
"Tự cao tự đại là chết người. Công kích người khác và đánh giá họ là chết người. Tìm lỗi nơi người 
khác là chết người - đó là, nếu các con muốn được cất lên. Nếu các con muốn được xem như xứng 
đáng. 
 
"Những điều này PHẢI dừng lại. Và Ta sẽ giúp các con nếu các con nỗ lực trung thực và nhất quán. Ta 
sẽ biến một con quái vật đầu bò hung dữ thành một người hiền lành và tốt bụng - luôn nhận thức 
được nhu cầu của người khác. Luôn kiên nhẫn và cầu nguyện cho người khác, hiểu nỗi đau của họ và 
thậm chí chăm sóc họ bất chấp những bất đồng mà họ có thể có với người khác. " 
 
"Cuộc sống của các con sẽ thay đổi. Các con sẽ yêu anh em như yêu chính mình, bất kể họ đã đối xử 
tàn nhẫn với các con như thế nào. Các con sẽ thấy mọi thứ từ quan điểm của họ. Ngay cả khi các con 
nghĩ rằng họ bị mù, ít nhất các con sẽ hiểu. Và các con sẽ biết được cống thoát tội lỗi mà các con vẫn 
còn trong mình bị ẩn giấu. Và điều này sẽ giữ các con khỏi nhướn mày ở một linh hồn khác. Các con sẽ 
có sự khinh miệt cho bản thân và kiên nhẫn cho anh chị em của mình. " 
 
"Các con sẽ là một vị thánh sống. Đây là điều mà Ta mong muốn mang các con đi . Câu hỏi đặt ra là 
Đây có phải là nơi các con muốn đến không? " 


