559. Các Con trở thành Các Sứ Giả Hòa bình,
Ánh sáng và chữa bệnh, Phúc cho những Kẻ kiến Tạo Hòa Bình
Những lời của Chúa Giêsu đến Chị Clare, ngày 24 tháng 10 năm 2017
Chúa Giêsu đã bắt đầu... "Khi các con đi ra bên ngoài thế giới, các con sẽ không phải đi ra ngoài vì
những nhu cầu của riêng mình mà thôi. Các con là Sứ Giả của Ta về Ánh Sáng và Chữa bệnh trong thế
giới này. Các con không vượt qua nỗi đau hoặc vô gia cư- các con làm điều gì đó để thể hiện tình yêu
của các con, bởi vì các con, dân của Ta, là Bàn Tay, Bàn Chân và Miệng của Ta. Những gì các con làm
có thể có vẻ không như bất cứ điều gì cho các con, nhưng các con không thể hình dung được khi nhìn
xuống những linh hồn như thế, đến nay họ đang dự định làm thế nào để kết thúc tất cả. Các con có
thể là người cuối cùng trên trái đất mà họ tiếp súc. "
"Không có điều gì xảy ra ngẫu nhiên. Nhiều điều được sắp xếp cho các con trong ngày, nhưng bởi vì
các con chủ yếu là tự lo lắng, các con không thấy cơ hội Ta đặt trước mặt các con, để cho ánh sáng đó
chiếu sáng. Các con luôn có thể tỏa sáng bằng cách rất lịch sự, và thậm chí kiên nhẫn với một ai đó
đang trở nên đáng ghét. "
"Một khi các con bắt đầu dừng cuộc sống chỉ cho chính mình, lợi ích riêng của mình, các chương trình
nghị sự của riêng mình, và bắt đầu sống cho Ta, Ta sẽ tăng thêm ân sủng bên trong các con, để nhận
ra những người có nhu cầu, và các con có thể phục vụ họ. Nó bắt đầu rất chậm, giống như các bậc
thấp hơn trên một cái thang rất cao. Càng xa càng tốt. Nhưng ngay sau những ngày sống một cách vô
ích, các con bắt đầu phấn khởi từ mức độ chăm sóc người khác. Các con bắt đầu nhìn thấy những điều
các con không bao giờ nhận thấy trước đây, ngay cả trong gia đình của mình. "
"Đây là các môn đệ, Những người thân yêu của Ta. Học cách yêu thương người khác, thực sự là một
khóa học cao đẳng trong tình yêu vô vị lợi. Mọi người không bị xúc động bởi các bài giảng bạo lực và
gay gắt trên một góc phố; họ chạy khỏi đó. Họ được di chuyển sâu sắc bởi lòng tốt đối với họ mà
không có động cơ thầm kín. Hành động ngẫu nhiên của lòng tốt. Mỗi hành động của lòng tốt là một
rung động trên bậc thang lên trời. Các con càng trèo cao hơn, quan cảnh càng ngoạn mục, cho đến khi
các con nhìn thấy những gì Ta đang nhìn thấy, và các con có Tâm Trí của Ta. "
"Như Ta thấy rằng Ta có thể tin tưởng các con khiêm tốn, và ít trong mọi tình huống. Ta có thể bắt
đầu đưa kiến thức vào đời sống của các con mà các con luôn mong muốn. Ngay cả những lời tiên tri
và quà tặng chữa bệnh. Các con bắt đầu rất nhỏ, nhưng Ta ban cho sự gia tăng trong việc xức dầu. Khi
Ta nhìn thấy các con đối xử với những người khác với tình yêu siêu nhiên, Ta có thể bắt đầu gửi cho
các con những trường hợp khó khăn hơn, những đau khổ, nhiều hơn những người không muốn đối
phó. "

" Các con trở thành Sứ Giả Hòa bình của Ta, và mọi người được thu hút từ từ đến trái tim chân thành
và sự giúp đỡ không táo bạo của các con đối với họ. Họ nhìn thấy và nhận ra Ta đang sống trong các
con. "
"Nhiều người đang tìm kiếm để phục vụ Ta trong một năng lực lớn hơn, trong một chức vụ, nhưng các
con vẫn chưa sẵn sàng. Những người trung tín với những điều nhỏ nhặt sẽ được trao cho những việc
lớn hơn. "
"Clare đã không làm gì lớn, ngoài việc thu thập thức ăn và nuôi sống người dân trong 20 năm. Trong
nhà thờ ban đầu, những người nhìn thấy nhu cầu của người khác theo cách này được gọi là các phó tế
và các tư tế. Họ phục vụ theo cách này và học hỏi từ các trưởng lão của họ, và sau khi quan sát các
nhân đức của họ trong công việc, cuối cùng họ đã được phong chức làm bộ trưởng. "
"Họ có đủ điều kiện, bởi vì họ thành thật, không tự tìm kiếm; họ đã được nhất quán, hiển thị ngày này
qua ngày khác trong thời tiết tốt và xấu. Họ cầu nguyện cho những người họ phục vụ và chia sẻ nhu
cầu của họ với cộng đồng cầu nguyện còn lại. Sau đó, sau một thời gian quan sát phẩm hạnh này, họ
đã sẵn sàng cho những trách nhiệm lớn hơn: dạy dỗ và khuyên bảo. "
"Vì vậy, đó là với các con, dân của Ta. Bắt đầu công việc nhỏ, rất nhỏ và cho phép Ta mời các con lên
cao hơn khi các con đã sẵn sàng. Hạ thấp kỳ vọng của mình về những việc cần làm để phục vụ Ta, cho
mẫu số chung thấp nhất nếu các con chỉ mới bắt đầu. Điều này phù hợp với các con. "
"Ta không muốn các con làm chủ nó với những người khác, với kiến thức về Kinh Thánh, v.v. Ta muốn
các con đến bên cạnh họ với những hiểu biết về những thiếu sót, và thiếu sót của chính các con, và
các con yếu thế như thế nào, để các con không nghĩ mình tốt hơn họ. Ta muốn các con thể hiện tình
yêu của Ta trong hành động trong cuộc sống của họ. Ta sẽ làm phần còn lại. Nếu các con được hỏi các
câu hỏi, hãy trả lời một cách đơn giản và khiêm tốn khi các con có thể. Nếu họ không đồng ý, hãy quay
trở lại và tiếp tục cuộc sống với tình yêu của Ta. Không, trong bất kỳ trường hợp nào, phá vỡ mối liên
kết của tình yêu anh em. Điều đó sẽ đánh bại mục đích của các con. "
"Các môn đệ của Ta phải biết mình và biết rằng họ yếu đuối hơn những người khác mà họ từng gặp.
Điều này giữ họ khỏi sự giả định và tự hào, đặc biệt là niềm tự hào đi kèm với việc học tập. Kiến thức
không phồng lên; công việc bác ái đã làm nên được. "(trong I Cô-rinh-tô 8: 1)
"Không có gì có thể coi là một thái độ hoán cải, tự tuyên dương những người khác với một sự khinh
thường. Khi các con làm điều đó, các con làm cho người khác cảm thấy kém cỏi, giống như họ không
tốt cho Chúa. Nó cho thấy ấn tượng rằng các con phải thông minh và tất cả với nhau, và không có tội,
là một kitô hữu. Khi mọi người nhận được ấn tượng này, họ bỏ cuộc chuyển đổi, và cảm thấy không
xứng đáng. "

"Đó là lý do tại sao điều quan trọng là các con phải dễ bị tổn thương và minh bạch, vì vậy họ có thể
thấy các con không tốt hơn họ, tuy nhiên, Thiên Chúa chấp nhận các con. Ta muốn các con đến bên
cạnh hoặc thậm chí dưới một tín đồ mới và cho phép họ khám phá ra Ta, cho họ những gợi ý nhỏ ở
đây và ở đó và cũng chú ý rất nhiều đến phản ứng của họ. "
"Có một nghệ thuật để mang các linh hồn về cho Ta. Xin cầu nguyện cho món quà này. Tình yêu và
khiêm tốn là ưu việt. Hãy nhớ rằng, những cuộc gặp gỡ này không xảy ra cách ngẫu nhiên; chúng được
sắp xếp theo thần thánh. Vì vậy hãy tự tin rằng các con có sự xức dầu để chạm vào linh hồn này, và
các con biết rằng Ta luôn ở bên các con. Thần Khí Ta sẽ nói chuyện với các con nếu các con cho Ngài
cơ hội. Điều kiện tiên quyết nhất là Tình yêu và khiêm tốn dành cho người khác. "

