
44. Ta đếm những cánh Hoa Hồng của Ta!  

Nếu các con sống theo cách này, các con sẽ được cất lên 

 

Lời từ Chúa Giêsu ban cho Chị Clare. Ngày 11 tháng 4 năm 2015 

 

Chúa Giêsu bắt đầu… "Ta yêu Cô Dâu của Ta với một tình yêu ngoài tưởng tượng. Vì vậy, nhiều người 

đang lo lắng về tình trạng của họ với Ta, như thể Ta là một nhà tư pháp với các tài liệu tòa án liệt kê 

mọi hành vi phạm tội. Không, đó là mô tả của Satan. Ta giống như một người yêu đọc mọi hành động 

trong ngày của họ với sự quan tâm lớn, như một bài thơ tình yêu với Ta. Tất cả những gì họ làm từ 

tình yêu thuần khiết cho Ta như với anh trai của họ, đây là niềm an ủi của Ta. Ngay cả trên thập tự giá, 

những dấu hiệu của tình cảm an ủi Ta khi tôi nhìn vào tương lai và thấy họ sẽ yêu mến Ta bao nhiêu. " 

 

"Và vì vậy Ta đã tích lũy những món quà này, những dấu hiệu của tình yêu và suy ngẫm của họ nhiều 

lần trong ngày - đó là, những gì trong đó các con sẽ gọi một ngày. Vâng, giống như những cánh hoa 

hồng khô, Ta suy ngẫm ý nghĩa của họ đối với Ta và Ta vui mừng rằng họ sẵn sàng dâng cho Ta như 

thế, sẵn lòng từ bỏ bản thân cho Ta và xem xét nhu cầu của Ta trước. " 

 

"Các con có nhiều để suy nghĩ về cuộc sống của riêng mình, Chim Bồ Câu của Ta. Có nhiều người đã 

hoàn toàn lãng quên, rằng Ta đã giữ lại hành động của tình yêu được thực hiện cho Ta như vật kỷ 

niệm. " 

"Nếu chỉ có Cô dâu của Ta mới biết được niềm vui lớn lao mà Ta lấy được từ những điều nhỏ nhặt mà 

cô ấy đã làm cho Ta vì tình yêu thuần khiết và không có động cơ nào khác. Hầu hết đều được thúc đẩy 

bởi những gì có ý nghĩa nhất đối với họ: tiền bạc, sắc đẹp, nổi tiếng, được chấp nhận, cơ hội. Đây là 

những thứ thúc đẩy họ. Nhưng sau đó có Cô dâu của Ta - cô được thúc đẩy bởi những gì cô ấy có thể 

làm để làm hài lòng Ta. " 

 

(Clare) Ôi Chúa ơi, con còn thiếu sót. 

 

(Chúa Giêsu) "Con đang học. Cô dâu của Ta rất không an toàn về Sự Thu Hút, vì cô ấy đặt Ta ngang 

hàng với con người, nhưng Ta không giống bất kỳ con người nào mà cô ấy từng gặp. Ta không phải là 

một luật sư tố tụng, truy tố - đúng hơn là Ta là một người yêu đếm những cánh hoa hồng của Ta, xem 

hộp thư coi có gì gửi thêm cho Ta không. Mỗi ngày Ta dự đoán hương thơm ngọt ngào của tình yêu 

của cô được dịch thành hành động; các hành vi yêu thích được tắm một cách ngẫu nhiên trên những 

người cô ấy tiếp xúc. Ta nhìn thấy trái tim của cô ấy, rất giống với của Ta, Ta muốn ban phước và giảm 

bớt gánh nặng, nhưng trung thực và chân thực với những người cần sửa chữa. " 

 

"Những Cô dâu của Ta, nếu các con đã cố ý tách mình ra khỏi tội lỗi và cẩn thận mỗi ngày để yêu 

những người mà Ta gửi cho các con, các con không cần phải lo lắng về việc được đưa đến thiên đàng 

với Ta. Ta mong chờ ngày hôm đó chúng ta kỷ niệm tình yêu của chúng ta với sự khao khát tuyệt vời 

như vậy. " 

 



"Các con có tha thứ cho những người làm tổn thương mình và làm tốt cho những ai làm hại các con 

không? Hãy nhớ sự đau đớn của Ta trên thập tự giá như thế nào? Vâng, ngay cả trong trạng thái đó, 

Ta đã đang hướng tới lợi ích của những kẻ đã đóng đinh Ta và đã cầu xin lên 'Chúa Cha tha thứ cho 

họ, vì họ không biết việc họ làm.' " 

 

"Và khi đám đông đã tụ tập quanh người đàn bà ngoại tình, Ta đã không tham gia để lên án cô ấy - 

thay vào đó Ta đã nâng cô ấy dậy với lời khuyên cáo rằng, hãy đi và đừng phạm tội nữa. " 

 

"Khi người Pha-ri-si đã lấy đồng xu cuối cùng từ góa phụ, Ta đã không khen người giàu vì những món 

quà phức tạp của họ. Không, Ta nâng cao kẻ bé mọn, đã cho tất cả những gì cô ấy có trong khi những 

người khác cho đi số dư thừa của họ. Và khi các môn đồ đã tranh dành với nhau, rằng ai là người vĩ 

đại nhất trong số họ, và Ta đã nhanh chóng chỉ ra rằng người nhỏ nhất, người đầy tớ thực sự có tính 

ưu việt. Tại sao? Bởi vì điều này phục vụ nhu cầu không phải của chính mình mà là của những người 

khác, nhất quán, ngày này qua ngày khác. Trong khi người cai trị trẻ giàu có đang bận tâm trong việc 

gia tăng tài sản và vị trí thế gian của mình, người đầy tớ chỉ háo hức muốn thấy những người khác 

tăng lên. "  

 

"Những Cô dâu của Ta, các con đã sống theo cách này chưa? Nếu có, thì các con không cần phải sợ bị 

bỏ lại phía sau. Ta không thể chờ đợi điệu nhảy đầu tiên đó tại tiệc cưới của chúng ta. Nếu các con đã 

sống những thái độ như vậy, các con không cần phải lo lắng về việc bị bỏ lại phía sau. " 


