
59. Hỡi những Cô Dâu của Ta, Ta Chúc lành cho các con,  

các con có thể Nhận Thức được Sự Hiện Diện của Ta 

 

Những lời của Chúa Giêsu đến Chị Clare. Ngày 29 tháng 4 năm 2015  

 

Chúa Giêsu bắt đầu... "Clare, không một khoảnh khắc nào Ta đã rời con. Con đã không làm gì để xứng 

đáng điều đó, kẻ thù đang lừa dối con. Bên cạnh đó, Ta đã không nói với con, nó không dựa trên 

thành tích của con nhưng trên sự trung thành của Ta để giữ lời hứa của Ta sao? " 

 

(Clare) Chúa đang ở đây - Ngài đang nói chuyện với con phải không? 

 

(Chúa Giêsu) "Ta đây. " 

 

(Clare) Oh cảm ơn Chúa. 

 

(Chúa Giêsu) " Đứa con bé nhỏ và mỏng manh của Ta, con không biết rằng con không có sự công 

chính của riêng con, nhưng tất cả đã được ban cho con sao? Và nếu con giữ lấy nó, con sẽ phát triển 

trong sự thánh thiện? " 

 

"Đó là sự thật. Con thấy Ta thăm viếng mỗi Cô dâu của Ta với những ân sủng và hầu hết họ nhận 

được, nhưng rất ít người tiếp tục giữ nó hoặc nhân nó lên. Ta thăm viếng ân sủng và với nghịch cảnh - 

thông thường trong thời gian nghịch cảnh, các ân sủng bị đánh mất. " 

 

(Clare) Nhưng còn những khoảng thời gian chiến thắng khi quỷ dữ đẩy chúng ta và cố gắng lấy đi 

những gì chúng ta vừa thắng thì sao lạy Chúa? 

 

(Chúa Giêsu) "Đó cũng là một cơ hội. Nó có thể đi một trong hai cách, một trong những cách để mất là 

sau khi chiến thắng, cách kia là trong nghịch cảnh. Khi Cô dâu của Ta không nhận được những thách 

thức và thử thách, Ta sẽ ban cho cô và cô mất ân sủng. Khi cô trở nên tự tin sau khi chiến thắng, cô có 

thể mất ân sủng. " 

 

"Đó là vấn đề để bám víu vào Ta hoặc tự lang thang, theo ý riêng. Đây là lý do tại sao Ta rất nghiêm 

khắc với con để ở trong ý chí của Ta mọi lúc. Ta muốn con chứa đựng kho báu mà Ta tặng cho con để 

con có thể dâng hiến chúng cho các linh hồn. Nhưng nếu nước hằng sống rò rỉ trước khi con đến với 

họ, thì... sau đó bình của con không có gì. Con biết cảm giác như thế nào khi cái bình đó trống rỗng, 

đúng không?. " 

 

(Clare) Oh, thật là buồn khi thấy những người khác đau khổ vì thiếu hiểu biết và muốn giúp họ - 

nhưng họ không có sự hiểu biết cần thiết. Thậm chí mới đây, mọi người đến gặp con với những câu 

hỏi cho Chúa và con cảm thấy không có thẩm quyền để hỏi hoặc trả lời họ! 

 



(Chúa Giêsu) "Con đã hỏi Ta về năng lực này, và nó đang trên đường. Nhưng vai trò của con trong Cơ 

Thể quan trọng hơn là trả lời các câu hỏi. Ta không bao giờ muốn con sa lầy trong đó. Ta muốn con 

dạy họ làm thế nào để có được câu trả lời của chính họ, Clare. Điều này quan trọng và quan trọng hơn 

nhiều đối với Ta. " 

 

"Ôi những người thân yêu, đừng trút gánh nặng cho cô ấy với những câu hỏi của các con! Tìm kiếm Ta 

và Ta sẽ trả lời các câu hỏi của các con. Tất cả các con đã theo dõi Ta một cách chặt chẽ qua chiếc tàu 

này, rất gần với những đột phá trong cách nghe và nhìn thấy Ta. Kiên nhẫn, không mệt mỏi và không 

cho vào sự không tin hoặc chán nản. Đó là những kẻ thù tồi tệ nhất của các con. Ta có thể nói, sự lười 

biếng là một phần của vấn đề? Các con phải nhấn vào, những người tìm kiếm Ta với cả trái tim, họ sẽ 

tìm thấy Ta. Tìm kiếm Ta và sống cuộc sống mà Ta đã hứa với các con - cuộc sống phong phú hiệp 

thông với Ta, sự công chính, bình an và niềm vui, những kết quả của mối giao tiếp với Ta. Sự tự tin, 

lòng dũng cảm, lớn lên trong lòng bác ái, sự khiêm tốn - đây là những hương vị ngọt ngào của những 

quả nho giữ trong vườn nho. "  

 

"Nỗi cay đắng, oán giận, sự phẳng lặng - đó là nho được sản xuất mà không có dưỡng chất của cây 

nho đích thực. Khi Ta sống trong các con và các con sống trong Ta, nho mà chúng ta cùng nhau sản 

xuất đang nảy nở với sự nuôi dưỡng và hương vị. Đó là một mối liên kết hợp tác, Tay Ta làm việc 

thông qua bàn tay của các con, chân Ta đi qua đôi chân của các con, Trái Tim Ta đập qua trái tim của 

các con và tất cả những gì là Thiên Chúa và dường như không thể đi vào thành quả. Tất cả những gì 

ngoài tầm tay của các trước đây thì bây giờ là một thực tế tự nhiên, chảy ra cho những linh hồn khác 

đói khát Ta. "      

 

"Khi các con bắt đầu thấy những phần thưởng này... Việc trồng trọt các mảnh đất mới, trồng hạt giống 

mới, thu hoạch trái cây mới - niềm vui tuyệt vời, vì phần thưởng của các con trên Thiên Đàng là rất lớn 

lao. Ta mong muốn hợp tác với Thân Thể của Ta, nhưng rất ít người có niềm tin và sự bền bỉ để tiếp 

tục tin tưởng ngay cả khi mặt đất có vẻ cứng và khô cằn. Đó là lý do tại sao sự kiên nhẫn quá quan 

trọng. Khi các con lao động với Ta, các con sẽ không phải lúc nào cũng nhìn thấy kết quả, nhưng các 

con sẽ cảm thấy một sự thỏa mãn sâu sắc mà chúng ta đã cày cấy và trồng trọt, và do đức tin sẽ có 

một mùa thu hoạch. " 

 

"Mỗi ngày là một cơ hội mới để hợp tác với Ta. Đó là tình yêu không mệt mỏi dành cho Ta, mà giữ cho 

các con trở lại ngày này qua ngày khác để bón phân, trồng trọt và mong đợi mùa thu hoạch - biết rằng 

không có gì các con làm cho Ta là vô ích, tất cả sẽ mang lại kết quả trong mùa của nó. "   

 

"Vì vậy đừng mệt mỏi. Ngay cả vào giờ trễ này, mong đợi mùa thu hoạch vui vẻ, mong đợi nho tốt và 

rượu ngon - tất cả những thứ này sẽ đến nếu các con tiếp tục công việc được chỉ định và không mệt 

mỏi với những công việc đang diễn ra. " 

 

 

 



"Ta biết con đã mệt mỏi, Clare - kiên nhẫn với Ta lâu hơn một chút. Ta sẽ đáp trả lời cầu nguyện của 

con về kế hoạch của mình... nhưng các con quý giá của Ta... "phải tuân theo." (Chúng ta đã đồng 

thanh nói) những kẻ thù lý sự với các con và làm các con choáng váng... tự ý các con sẽ thích nghe... ' 

ôi, chỉ cần một chút lướt sóng... giải trí sau một đêm làm việc khó khăn '. "   

 

(Clare) Ơ... Con xin lỗi Chúa, đó là lỗi của riêng con. 

 

(Chúa Giêsu) "Vâng, con đã bị cuốn đi."  

 

"Một điều nữa Ta muốn Cô Dâu của Ta biết. Ta đã trân trọng lời cầu nguyện của các con cho Clare, Ta 

đã dành cho các con một kho dự trữ để nâng cô ấy lên để cô có thể tiếp tục. Bất cứ khi nào các con 

cầu nguyện cho một Thừa Tác Viên, các con sẽ gặt hái những phần thưởng của Thừa Tác Viên ở trên 

trời. Các con sẽ nói với Ta, 'Điều đó đến từ đâu, tôi đã không làm điều đó? Và Ta sẽ nói với các con 

rằng: Các con đã cầu nguyện cho một tôi tớ đó, và các con chia sẻ phần thưởng. Đó là một điều huyền 

bí, nhưng không phải là một ý nghĩ, không một ý chỉ nào không có phần thưởng trước Mặt Ta. Ta nhìn 

thấy những điều ẩn của trái tim, Ta thấy tình yêu và sự quan tâm và Ta thưởng cho các con những gì 

Ta nhìn thấy. "  

 

"Và nhiều người trong các con bây giờ bắt đầu đi vào lối riêng mình, xuyên qua các tấm màn và chào 

đón sự hiện diện của Ta, trong cuộc sống của mình. Các con đang bắt đầu thấy sự thật của nơi, mà Ta 

đã chuẩn bị cho các con. Các con đang bắt đầu cảm thấy sự ấm áp và an toàn trong vòng Tay của Ta, 

tất cả bởi vì các con tin tưởng. Tiếp tục tin, không cho phép kẻ thù ăn cắp kết quả của công việc khỏi 

các con. "  

 

"Bảo vệ những món quà quý giá này. Hãy nhớ rằng Satan đến để giết, ăn cắp và tiêu diệt, và hắn ta sẽ 

lấy chúng ra khỏi tay các con, nếu các con cho phép hắn. " 

 

(Clare) Và tôi chỉ muốn cho các bạn biết một sự thận trọng ở đây. Hãy cẩn thận với những người mà 

các bạn chia sẻ những kinh nghiệm này. Một số sẽ nghĩ rằng các bạn đang bị bệnh tâm thần, nghe 

những thứ hoặc tự mình viết ra. Và tránh xa những phiền toái. Nhiều người sẽ không hiểu Chúa đang 

làm gì với các bạn và sẽ có thái độ tiêu cực và hoài nghi. 

 

(Chúa Giêsu) "Vậy hãy cẩn thận để bảo vệ sự khởi đầu nhỏ và những dấu hiệu của sự hiện diện của Ta 

ở với con. Đây là những món quà vô giá, giữ chặt chúng trong trái tim của con. Ta ban phước cho các 

con những Cô Dâu của Ta với cuộc sống phong phú về sự hiện diện của Ta, sự hiện diện của Ta ở giữa 

các con. Đó là niềm vui của Ta khi ở bên các con và thậm chí cả niềm vui lớn hơn khi các con nhận ra 

công việc của Ta ở giữa các con. Chúng Ta là một. " 


