
142. Ta là Cha của Đứa Con Hoang Đàng,  

cảm ơn các Con đã mang đến cho Ta những gì đã mất 

 

Thông Điệp Tình Yêu Chúa Giêsu ban cho chị Clare. Ngày 26 tháng 9 năm 2015 

 

Chúa Giêsu bắt đầu... “Các con không thể tính được lòng biết ơn của Ta đối với các con, dân của Ta, 

cho sự hy sinh nhỏ nhoi nhất mà các con thực hiện để thu hút người khác đến với Ta. Các con sẽ 

không bao giờ biết cho đến khi đến Thiên Đàng có ý nghĩa gì với Ta, mỗi khi các con bỏ lại một con 

đường phía sau, đối xử tốt với một người vô gia cư, vòng tay an ủi quanh một linh hồn đau đớn, cầu 

nguyện cho những người đã đi lạc. Sự tuôn tràn tình yêu của các con thay mặt Ta chạm vào Ta rất sâu 

sắc, để nhìn thấy nó, các con sẽ khó có thể tin được. “ 

 

“Tuy nhiên, hãy tin Lời Ta, thông qua con tàu này, Ta vô cùng biết ơn, vì các con đã đặt các chương 

trình nghị sự của mình sang một bên rất nhiều lần, chỉ dành cho Ta. Chỉ cần được ở bên Ta, chỉ cần 

chạm vào ai đó với tình yêu của Ta. Có hoa quả, rất nhiều quả!  Các con sẽ không tin vào mắt mình 

cho đến khi lên Thiên Đàng, khi các con nhìn thấy trái cây, từng cử chỉ tình yêu nhỏ bé của mình được 

đưa ra. “ 

 

“Ta không phải là Thiên Chúa tự đầy đủ, ngồi trên ngai vàng và có tất cả những gì Ngài cần hay muốn. 

Không, đó không phải là bản chất của Ta. Thay vào đó, Ta là một Đấng chờ đợi, nài xin, Thiên Chúa dõi 

theo, chờ đợi con cái Ta trở về với Ta, khao khát được đưa chúng trở về an toàn trong vòng tay của 

Ta. “ 

 

“Ta là Cha của đứa con hoang đàng, hoàn toàn chấp nhận sự trở lại của linh hồn vào lòng Ta, mãi mãi 

có ý định sống cho Ta. Ta chờ đợi, ngóng trông, Ta gửi các sứ giả của Ta, Ta gửi những món quà, Ta 

gửi sự sửa chữa của Ta. Ta gửi tình yêu của Ta trong vô số cách mỗi ngày. Nhưng rất ít người nhận ra 

sự hiện diện rất tích cực của Ta trong cuộc sống của họ. “ 

 

“Vâng, trong tất cả các câu chuyện trong Kinh Thánh, đứa con hoang đàng mô tả rõ nhất về Ta. “ (Lu-

ca 15: 11-32) 

 

“Ta có thể nói gì ở đây, ‘Cảm ơn các con? Đúng vậy, điều đó sẽ phải làm. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn các 

con vì tất cả những gì các con đã làm để mang lại những gì đã mất cho Ta. Các con sẽ không bao giờ 

biết được niềm vui mà các con đã mang đến cho Thiên Chúa của mình - không, không phải cho đến 

khi đến Thiên Đàng. Sau đó, trái cây sẽ thực sự làm các con kinh ngạc. “ 

 

“Các con sẽ thấy cách một hành động tốt được lọc và nhỏ giọt xuống, chạm vào không chỉ một hoặc 

hai - mà là hàng trăm. “ 

 

 



“Các con sẽ lần theo dấu vết của những việc làm tốt của mình và theo dõi khi chúng đánh bật satan và 

phá vỡ những trái tim sắt đá. Vâng, các con sẽ quan sát và vui mừng với trái cây các con đã thu hoạch 

cho Ta. “ 

 

“Ta sẽ chào đón các con vào vòng tay của Ta. ‘Làm tốt lắm, những tôi tớ làm việc chăm chỉ và trung 

thành của Ta. Nhập vào sự vui sướng của Thầy mình. ‘“  (Matthew 25:21) 


