
116. Một từ cho kẻ lạm dụng hệ thống &  
Người Nghèo là món quà của Ta ban cho thế giới 
 
Những lời từ Chúa Giêsu đến Chị Clare. Ngày 26 tháng 8 năm 2015 
 
Chúa Giêsu bắt đầu... "Tình yêu của Ta, Ta rất, rất vui vì con đang quan tâm cho người nghèo và bệnh 
tật. Đây là những giờ khó khăn, nhưng Ta ở với mỗi người thực sự yêu mến Ta. Ngay cả những người 
lạm dụng và từ chối Ta, Ta vẫn cung cấp cho họ, bởi vì Ta đau đớn cho họ khi họ đang tuyệt vọng như 
vậy. "  
 
"Trong thời gian sắp tới, Ta muốn các con đặc biệt chú ý đến những người bất lực. Có quá đủ để đi 
xung quanh, và Ta sẽ gửi nhiều hơn. Nhưng, chờ đợi Ta. Đừng bị xúc động bởi những câu chuyện đáng 
tin cậy, bởi vì thực sự có những kẻ lừa đảo và Ta không muốn hỗ trợ lối sống lôi cuốn của họ. Nhưng, 
Ta sẽ chăm sóc cho những người chân thành trong nhu cầu. " 
 
"Rồi Ngài đã bắt đầu trích dẫn Kinh Thánh... 2 Cô-rinh-tô 8: 13-15  
Ước muốn của Ta không phải là những người khác có thể được giúp đỡ, trong khi các con bị dèn ép, 
nhưng có thể có sự quân bình. Tại thời điểm hiện tại, sự dư thừa của các con sẽ cung cấp những gì họ 
cần, do đó đến lượt họ sẽ cung cấp những gì các con cần. Mục đích là bằng nhau, như nó đã được viết 
... Kẻ tích lũy quá nhiều, không có quá nhiều, và người tích lũy ít thì không có quá ít.  
 
(Chị Clare nói) Và, vào thời điểm đó - tôi đã hỏi Chúa, còn những người lười biếng và không tự nuôi 
mình thì sao ạ? 
 
(Chúa Giêsu) "Ta đang làm việc với họ. Ta nói với trái tim của họ. Nhưng, sẽ có một thời gian cho họ 
khi Ta sẽ cho phép một thảm họa, chỉ vì họ không đưa ra nỗ lực để chăm sóc bản thân và gia đình họ. 
Ngay cả khi thảm họa xảy ra, Ta vẫn ở đó. "  
 
"Những tôi tớ của Ta đã học cách sống rất đơn giản. Ta sẽ tiếp tục ban cho họ, vì chương trình nghị sự 
của họ là của Ta và họ vâng lời. "  
 
"Nhưng, những người Ta đã đánh động trong trái tim của họ, muốn họ di chuyển về phía trước và 
chăm sóc cho chính họ, họ sẽ thực sự có thời gian khó khăn phía trước. Sống bằng tiền trợ cấp của  
chính phủ đã đặt họ vào nguy cơ cao. Con cái của Ta, những người trong các con, người không khuyết 
tật và ốm yếu, những người các con đang nói dối với chính phủ và sử dụng các nguồn lực có nghĩa là 
để người nghèo hỗ trợ lối sống không trung thực và lười biếng của riêng mình, các con sẽ bị bỏ lại 
phía sau. "  
 
"Ta yêu cầu các con ăn năn ngay bây giờ, trước khi quá muộn cho các con. Các con không còn nhiều 
thời gian nữa, nhưng nếu Ta thấy một sự thay đổi chân thành trong lối sống của các con, Ta sẽ tha thứ 
cho tội lỗi của các con và cất các con lên vào Cuộc Thu Hút." , Nhưng đừng mong sử dụng của người 
khác vì lợi ích cá nhân của riêng mình, xuyên tạc bản thân hoặc gia đình của mình và được cất lên 
cùng một lúc. Nó sẽ không xảy ra. "  
 
(Clare nói) Boy, khi tôi nghe Chúa nói điều đó, tôi đã nghĩ về những người bạn sẽ hoảng sợ khi nghe 
thấy điều này. Và, những người của các bạn là những người vô lương tâm và có xu hướng sai lầm. Và 
tôi đã nói, 'Chúa ơi, con có thể làm rõ điều này không?' 



(Chúa Giêsu) "Con có thể." 
 
(Clare nói) Được rồi các bạn, Chúa không nói về những người bị bệnh hợp pháp hoặc trẻ em đã tàn 
tật, và thực sự bạn không thể làm việc được. Ngài đang nói về những người sử dụng hệ thống để tích 
lũy sự giàu có và lừa dối chính phủ về nhu cầu của họ, để họ có thể có nhiều hơn phần của họ.  
Hầu hết các bạn đã chọn sự trung thực trong cuộc sống của mình, xin đừng lo, đây không phải là nói 
về bạn. 
 
Những người trong bạn bất lực, và không có bất kỳ thu nhập nào vì các bạn không thể làm việc - đây 
không phải là về bạn. Đây là về những người cố ý lừa dối chính phủ và những người khác để họ không 
phải nỗ lực để tự hỗ trợ mình. Họ hoàn toàn có khả năng - và họ sẽ không làm điều đó. 
 
Đã có những người có $50.000 USD trong ngân hàng, một số xe hơi, cổ phần, một ngôi nhà đắt tiền và 
vẫn còn van lơn với chính phủ để hỗ trợ cho thực phẩm, vv và đã lạm dụng hệ thống trong nhiều năm. 
Nếu bạn thuộc loại đó, hãy ăn năn trong khi vẫn còn có thời gian. 
 
Có một số người hoàn toàn có khả năng làm việc, nhưng đã nộp đơn xin khuyết tật vì họ nghĩ rằng họ 
có thể thoát khỏi nó, mặc dù họ không thực sự bị tàn tật. Xin vui lòng ăn năn trong khi có thời gian. 
 
(Chúa Giêsu) “Ta có lòng từ bi đối với người mà Ta sẽ từ bi. Ta sẽ thương xót người mà Ta sẽ có lòng 
thương xót, nhưng Ta sẽ không ủng hộ hay ban phước cho việc ăn cắp và nói dối, vì vậy Ta kháng cáo 
các con, con cái của Ta, sửa chữa những cách của các con. ”  
 
“Đối với phần còn lại, Ta nói cảm ơn vì đã quan tâm đến những người xung quanh. Phần thưởng của 
các con trên thiên đường sẽ rất tuyệt vời. Đối với những người nghèo, Ta nói, các con là món quà của 
Ta cho những người xung quanh các con. Thông qua các con, họ sẽ chứng minh sự thánh thiện của họ 
và là đại sứ của Ta về lòng thương xót. ”   
 
“Các con đóng một vai trò rất có giá trị trong Vương quốc của Ta. Các con dạy những kẻ ích kỉ để biết 
thương xót. Các con dạy những kẻ tự hào biết khiêm nhường. Các con dạy lòng từ bi những người 
giàu có. Đừng bị xấu hổ về mình là ai. Ta cho phép hoàn cảnh này trong cuộc sống, và đã trang bị cho 
các con để chịu đựng sự khinh miệt và khinh rẻ của con người, theo cách Ta đã chịu. Ta đã cho phép 
các con trở nên rất giống Ta, rằng trái tim của con người có thể được thố lộ. ” 
 
"Ta chúc lành cho tất cả các con, con cái của Ta và phần thưởng của các con trên thiên đường là tuyệt 
vời cho sự trung thực của các con, lòng thương xót của các con và sự công chính của các con trong Ta. 
" 
 


