
602. Chúa Giêsu nói về Tội Lỗi, sự Nuông Chiều và sự Thành Công 

 

Những lời của Chúa Giêsu đến Chị Clare.ban cho ngày 11 tháng 3 năm 2018  

 

Clare bắt đầu... Lạy Chúa Giêsu ngọt ngào, làm sao con có thể cảm ơn Ngài vì lòng từ bi và Lòng 

Thương Xót của Chúa? Cảm ơn Chúa. Vâng, những người bạn thân mến ngọt ngào của Kênh này, khi 

tôi cầu nguyện, tôi thấy Chúa cầm một cái cuộn trong tay trái của Ngài và một diêm quẹt bên phải của 

Ngài. Và Ngài quẹt lửa lên và đốt nó. Tôi nghĩ, 'Uh, ồ ...' Nhưng Ngài đã cho tôi hiểu rằng nó liên quan 

đến những đóa hoa. Bạn thấy, mỗi năm tôi nhận được sự cám dỗ này vào mùa xuân - và tối nay tôi đã 

nói ra. Vì vậy, tôi đến trước bàn thờ. Muốn cầu nguyện, nhưng biết rằng tôi thực sự thổi bay nó và bí 

mật hy vọng Ngài sẽ làm một ngoại lệ và để tôi giữ họ. Bạn đã thấy, tôi đã ra lệnh vài hạt giống và một 

vài cây cối rất nhỏ trên Amazon - và biết rằng nếu Ngài không ban cho tôi lòng thương xót, tôi sẽ hủy 

bỏ lệnh này vào tối nay. Tôi thực sự không mong đợi phản ứng của Ngài.  

 

Vì vậy, tôi đã hỏi Chúa... 'Ngài đang đốt cái gì vậy?' 

 

Chúa Giêsu đã bắt đầu... "Danh sách những điều con cảm thấy tội lỗi. Ta rất mệt mỏi vì tội lỗi của con, 

Clare. Thánh Ý của Ta có thể cho phép, và Thánh Ý hoàn hảo của Ta. Ta có thể nói, đôi khi con quá yếu 

đuối để sống trong Thánh Ý hoàn hảo của Ta? Và đêm nay Ta đã ban cho con lòng thương xót của Ta. 

Vì con đã phục vụ Ta cách trung thành và qua nhiều thử thách - và những hoa trái này là món quà của 

Ta dành cho con. Đó là lý do tại sao Ta bảo con quay trở lại và nhận những hoa huệ; Ta biết con đã 

dâng chúng lên cho Ta, nhưng bây giờ Ta tặng chúng lại cho con như một món quà. " 

 

"Đã có những lúc trong cuộc đời của một linh hồn nơi mà một sự thương xót kêu lên... Như lời nói 

phát đi... 'con có thể uốn cong một cây cung cho đến khi con làm gẫy nó. '" 

 

"Nhiều vị Thánh của Ta có những khu vườn họ chăm sóc; nhiều người cũng có ngục tối, nơi an ủi duy 

nhất của họ là sự hiện diện của Ta. Đối với mỗi người, Ta chỉ định cái gì là phù hợp với họ trong thời 

khắc sống đặc biệt của họ. Một số dãy thuyền; những người khác ngồi bên cạnh họ và ăn bánh mật 

ong, thưởng thức chuyến đi. Mỗi người có một thời gian và một mục đích. Hoa là món quà của Ta 

dành cho con, con gái yêu dấu; giấy da là điều mà con cảm thấy tội lỗi. " 

 

"Bây giờ Ta yêu cầu con lùi lại vào cuộc sống cầu nguyện đơn giản của con và thờ phượng và chăn 

chiên của Ta, biết rằng Ta yêu con rất nhiều, Clare. Mặc dù con đã tự phủ nhận mình, năm này qua 

năm khác, những niềm vui rất đơn giản này - năm nay Ta muốn con có chúng và tận hưởng chúng với 

Ta. Không ngh ĩ về tội lỗi trên đầu con. " 

 

(Clare nói) Con không biết phải nói gì, Chúa ơi! Khác hơn là khóc những giọt nước mắt nhỏ bé của sự 

tạ ơn vì lòng thương xót quý báu của Chúa. 

 



(Chúa Giêsu nói) "Ta muốn con gieo chúng, và biết đây là mùa xuân trong cuộc đời của con. Đây là 

thời gian để bước vào sự mong chờ của con để làm vui lòng Ta, vì Ta ở với con và không ai sẽ ngăn 

cản Ta để ban cho con những phước lành này, và không ai sẽ ngăn chặn chúng, và không ai sẽ ăn cắp 

chúng khỏi con. "  

 

"Nhưng hãy cầu nguyện cho những kẻ thù của con, họ chẳng làm gì khác ngoài lời nguyền rủa và tất 

cả những gì con đang tranh đấu chống lại cho, nhưng Ta sắp giải giới họ, và họ đáng thương hại đến 

mức nào, đáng thương đủ để cần lời cầu nguyện của các con. Vì vậy Ta khiến các con để thỉnh cầu Cha 

Ta cho sự cứu rỗi của họ. Ta mong đợi để tỏ cho họ lòng thương xót thế nào! " 

 

(Clare nói) Các bạn có biết không? Chúa đã và đang nói chuyện với chúng ta rất nhiều về việc cầu 

nguyện cho kẻ thù của chúng ta. Và ngay cả những người đã và đang tra tấn trẻ em và buôn bán 

chúng. Chúa muốn cứu linh hồn họ. Trẻ em mà họ là nạn buôn người đang được cứu, nhưng không có 

hy vọng cho họ mà không có lời cầu nguyện của chúng ta. Vì vậy, tôi đã trả lời... 'Vâng, lạy Chúa. Con 

sẽ cầu nguyện. Con tin tưởng vào Chúa để nhắc nhở con, xin vui lòng? ' 

 

(Chúa Giêsu nói) "Ta sẽ làm, con đã chiến đấu lâu dài và không phải là tương lai dễ dàng, nhưng chúng 

ta hãy nói rằng sẽ không có những trở ngại tương tự mà con đã gặp phải trong hai năm qua. Và tất cả 

các con, Những người có lòng nhiệt tình và những người chuyển cầu. Những trận đánh trên trái đất 

này rất dài và khó khăn. Có những thời gian Ta muốn để các con ra một bên để hồi phục, và có thể 

tiến lên mà không mệt mỏi trong những trận chiến cả ngày dài. " 

 

"Ta cũng muốn các con hiểu rằng, có những khoảng thời gian được để sang một bên, khi những gì đã 

không được phép trước đây, thì được cho phép vì một lý do. Ta để cho các con cứng rắn theo ý riêng 

của mình, và như khi các con học để kỷ luật chính mình và tập trung nhiều hơn vào Thánh Tâm Ta và 

công việc của Ta, Ta có thể tin tưởng các con với một vài điều mà thông thường sẽ dẫn các con đi sai 

hướng. " 

 

"Nhưng luôn luôn có sự thận trọng khi ở đây, bởi vì sự tự nuông chiều. Ví dụ, các con biết 'mắt không 

bao giờ thỏa mãn cho việc tìm kiếm, tai cũng không hài lòng với thính giác.'" Truyền giáo 1: 8  

 

"Và đây là cách của Laodicea, thị trấn thịnh vượng, đã rơi vào tình trạng sa thải và thiếu nghị lực. 

Đây là lý do tại sao Ta đã nói với các con những thách thức lớn nhất sẽ đến với sự thịnh vượng, bởi vì 

con người có xu hướng say mê tất cả những gì là tạm thời, đuổi theo sau khi gió. Anh ta được trang bị 

vũ trang trong chiến tranh; nhưng thực sự nguy hiểm đến trong hòa bình. " 

 

"Những người thân yêu của Ta, nó không phải là trái tim của Ta để tước đoạt các con. Các con đang ở 

trong một cuộc chiến tranh tâm linh cho linh hồn của con. Và vì lý do này, các con phải xây dựng bằng 

một tay và giữ thanh gươm bằng một tay kia. Các con phải cảnh giác, bởi vì kẻ thù của các con luôn cố 

gắng từ từ, không thể hướng dẫn những cảm xúc của các con hướng tới những điều làm suy yếu khả 

năng của các con để sống một cuộc sống thẳng thắn."   

 



"Khi chiến tranh kết thúc và các con ở trên thiên đàng với Ta, các con sẽ thấy Ta yêu các con bao 

nhiêu, đã bao nhiêu lâu Ta mong chờ để ban cho các con những món quà ngon nhất trên Trái Đất, 

nhưng đã không, bởi vì Ta biết chúng sẽ làm cho các con lơ đễnh và để vũ khí xuống, trong khi kẻ thù 

lén lút cố gắng mang các con đến sự hủy diệt. Hắn làm việc theo từng bước nhỏ, những điều các con 

không chú ý. Một ngày nào đó các con cần điều này, một ngày khác cần điều đó, vào ngày hôm sau 

các con cần nhiều hơn và nhiều hơn nữa .. cho đến khi cuộc sống của các con hoàn toàn bị dồn lên 

trong những sự hư không, và các con không còn phục vụ Ta nữa. Các con cũng không quan tâm đến 

việc phục vụ Ta. Thay vào đó, các con muốn thưởng thức đồ chơi của mình. "  

 

"Không một người lính nào tham gia vào các vấn đề dân sự. Nếu có, anh ta không còn có thể bảo vệ 

được trách nhiệm của mình. Và nó cũng khá giống với các con. Các con càng trở nên quan trọng hơn 

trong các vấn đề dân sự, các con càng ít tỉnh táo và cảnh giác. Và càng có nhiều khả năng rơi ra xa, bỏ 

mình trong những điều hư ảo của thế giới, trong khi kẻ thù bận rộn đánh bẫy gia đình và những người 

các con yêu thích, cũng như bỏ rơi những người nghèo của Trái đất này mà Ta đã tạo ra để gợi lên 

tình yêu và lòng bác ái từ trái tim của các con. Người nghèo thật sự là món quà củaTa dành cho các 

con, để các con có thể trở nên giống Cha Ta trên Thiên Đàng. " 

 

"Ah vâng! Khi các con đến Thiên Đàng và xem nơi Ta đã chuẩn bị cho các con, nó sẽ vượt ra ngoài 

những giấc mơ hoang dã nhất của các con - phù hợp theo những cách các con không bao giờ mơ ước 

có thể. Điều này là bởi vì các con được an toàn từ kẻ thù. Các con được bảo vệ. Và những thứ đẹp đẽ 

của sự sáng tạo mà Ta thực sự làm cho niềm vui của các con sẽ bao quanh các con theo những cách 

các con không bao giờ nghĩ có thể. " 

 

"Vâng, Ta lặp lại chính mình. Ta nói lại lần nữa: Mắt đã không nhìn thấy, tai đã không nghe thấy và 

cũng không vào trong lòng người mà Ta đã chuẩn bị cho những ai yêu mến Ta. " 

 

"Các con thấy đó? Ta không phải là nhà quản lý độc ác mà Satan muốn làm cho Ta trở thành. Không, 

Ta là người Cha cảnh giác, biết những nguy hiểm nằm đằng sau mỗi điều các con đang bị lôi cuốn vào. 

Và như một Người Cha tốt lành, Ta đào tạo các con để tránh xa những nguy hiểm này. " 

 

"Vì vậy, tình yêu của Ta - mang nó trở về nhà với các con và tình yêu của các con với những bông hoa. 

Những bông Hoa Ta đã tạo ra để mang lại cho các con niềm vui. Hiểu rằng nó là cho sức khoẻ của các 

con mà Ta giữ lại từ những điều này. Tuy nhiên, có một mùa để thưởng thức chúng. Chỉ cần nhớ để 

cảnh giác, kẻo kẻ thù lôi kéo các con đi với vẻ đẹp hơn nữa. " 

 

"Vì con biết rõ, Clare, tất cả vẻ đẹp mà trái tim con mong muốn đều ở trong vòng Tay Ta, nhìn vào 

mắt Ta và nghe những Lời" Ta nài xin với con ". Đây là những điều mà kẻ thù không thể cướp đi khỏi 

con, Tình yêu của Ta. Mối quan hệ này là vững bền mãi mãi, nở hoa mãi mãi, tỏa ra hương thơm mãi 

mãi. Và hoa quả, mãi mãi. Vì vậy, hãy đến cách dịu dàng vào vòng Tay của Ta, Clare, và thưởng thức 

những đóa hoa huệ. " 


