
567. Chúa Giêsu nói về Sự kiêu ngạo, Sự tin cậy và sự thận trọng 

 

Những lời của Chúa Giêsu đến Chị Clare. Ngày 8 và 10 Tháng Mười Một, năm 2017  

 

Chúa Giêsu đã bắt đầu... "Đừng thất vọng bởi sự chán nản, nó chỉ là tạm thời, nếu các con nhấn 

mạnh đến Ta và kêu cầu Ta giúp đỡ Mệt mỏi, thất vọng, sự phản đối - tất cả những điều này chỉ 

đơn thuần là những tấm màn khói để loại bỏ các con khỏi cuộc gọi của các con.Tôi sẽ giúp các con 

nếu các con sẽ quay về với tôi hết lòng, và không dựa vào cảm xúc của m, nhưng đi bộ bởi đức tin, 

thuyết phục đầy đủ những gì tôi có cho phép các con làm, tôi cũng đã trang bị cho các con để làm. 

"  

 

"Kênh này và tất cả những nhánh của nó là những mục tiêu cho kẻ thù, hắn ta dựa vào lòng tự 

trọng và tự tin thấp của mình để ngăn chặn các con. Khi các con khiêm tốn, các con không đếm xỉa 

đến bản thân mình, nhưng với Ta, làm việc cho các con - trừ khi các con đang thực hiện công việc 

này trong sự kiêu ngạo, trong trường hợp đó không phải là Ta đã trao nó cho các con.Tất cả các 

con sẽ phải chiến đấu với cám dỗ để kiêu ngạo, nhưng Ta đã chọn các con vì các con biết những lỗi 

lầm của mình, đó là người đứng đầu. "  

 

"Nhưng nếu tất cả các con sống để gây ấn tượng với người khác, Ta đã không giao cho các con một 

nhiệm vụ, điều đó sẽ làm các con tổn thương, nếu không nghiêm túc". "Kẻ thù đang dựa vào 

những thất bại của các con trong quá khứ để khiến các con bỏ cuộc, nhưng các con đang ở đây, 

bây giờ - và các con đã học được điều đó với Ta, tất cả mọi thứ đều có thể được. Bám vào đó, các 

con yêu dấu, bám vào quyền năng Toàn Năng của Ta và các con sẽ không thể bị ngăn cản được." 

"Hãy đứng lên, phủi bụi và bắt đầu lại. Chúng ta đang làm việc này với nhau. Các con không cô đơn 

như các con đã từng thấy trong quá khứ. Ta sẽ đưa các con đến thành công nếu các con chỉ sẽ đặt 

niềm tin vào hai cánh tay của mình. "  

 

Thông điệp ngày 10 tháng 11 năm 2017  

 

(Clare) Cảm ơn Chúa, vì sự phân biệt của chồng và sự sửa đổi nhẹ nhàng của Chúa. Xin cho chúng 

con luôn lắng nghe tiếng nói của Ngài thông qua vợ / chồng của chúng con. Amen.  

 

"Vâng, tôi đã vội vã chạy về phía trước và tôi đã cáu tiết với bản thân mình vì tôi đã không nhận 

được vào lời cầu nguyện ngay lập tức, vào đầu giờ của buổi tối. Và Chúa Giêsu muốn tôi làm chậm 

lại và tham khảo với Ngài. Cảm ơn Chúa vì chồng tôi. Anh ấy bắt nó. Tôi đã nói ... Tôi xin lỗi Chúa. 

Mọi người đều quan trọng hơn Ngài. Điều này là thái quá và tôi chán ghét bản thân mình vào thời 

điểm này. Làm thế nào Ngài chịu đựng tôi, tôi sẽ không bao giờ biết. Chúa Giêsu đáp lại ... "Nhưng 

Ta làm - với tình yêu tuyệt vời. Và Ta vui mừng vì con đã lắng nghe chồng của con, Ta cố gắng thu 

hút sự chú ý của con, nhưng con quá bận để lắng nghe điều không tốt này, chúng ta cần phải thay 

đổi điều này, thời gian cho mọi thứ vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng. Vì vậy, Ta muốn con tiếp tục làm 

việc về âm nhạc và các thông điệps, và đặc biệt chú ý tới những linh hồn bị tổn thương. "  

 

(Clare nói) Con có thể nói gì Chúa? Con xin lỗi.  

 



(Chúa Giêsu) "Điều này không dễ dàng cho con, con có xu hướng cày ruồi vào những thứ chỉ để 

làm cho họ làm, nhưng con phải cẩn thận hơn nhiều và di chuyển chậm hơn trong việc đưa ra 

quyết định. hãy chắc chắn rằng con đã nhanh chóng đạt được điều gì đó, trước khi con phát hiện 

ra hướng đi sai, mặt khác, Ta luôn nhẹ nhàng và cân bằng. " 

 

"(Clare nói) Không biết làm thế nào con làm điều đó. Đó không phải là điều con muốn. Con muốn 

di chuyển chậm hơn - và con đặc biệt nhớ C vì khối lượng công việc này trên vai con.  

 

(Chúa Giêsu) "Thật là dối trá, Clare, con có thời gian, con chỉ cần cẩn thận để không lãng phí nó 

hoặc bị mất tập trung .. Tất cả những gì lấp lánh không phải là vàng ... và nó là tốt để được vô tư 

của nhiều điều, cho những người muốn xây dựng trái tim đơn nhất. " 

 

"Đây là một trong những chiến thuật của kẻ thù mà Ta muốn ban cho con để nói chuyện, đó là 

một chiến thuật rất phổ biến khiến con tàu của Ta phải lựa chọn sai. Nhưng Ta muốn tất cả các con, 

Cô dâu của Ta, sẽ không làm gì hơn là chạy đi trước, bởi vì con cảm thấy bị áp lực, sự thăng tiến 

không phải là một điều tốt, nhưng vội vã vào mọi thứ cũng không tốt, Ta muốn ban cho một cách 

tiếp cận cân bằng, rất nhiều lời cầu nguyện và đôi khi phân định. "  

 

"Công việc càng quan trọng, các con càng phải cẩn thận đặt nền móng, điều này sẽ giúp các con 

tránh được nhiều sai sót có thể khiến các con rơi vào một cuộc tấn công rất tiêu cực. " 


