
603. Ta không phóng đại về những điểm yếu của Clare! Chúa Giêsu phán!  

 

Những lời của Chúa Giêsu đến Chị Clare, ngày 14 tháng 3 năm 2018 

 

Chúa Giêsu đã bắt đầu... "Ta tin tưởng vào con, Clare. Mặc dù con hạ mình xuống, Ta nâng con lên. Ta 

nói với con điều này, bởi vì Ta muốn con có sự tự tin tuyệt vời trong những gì con đang làm cho Ta. 

Bởi vì thực sự, Thần Khí của Ta vẫn còn sống động và tốt đẹp trong con. " 

 

"Con không nhìn thấy nó hay hiểu nó. Tuy nhiên, nó có thể được nhìn thấy đối với những đứa trẻ đơn 

sơ và tập thể dục của chúng ta nuôi dưỡng chúng như sữa và mật ong. " 

 

"Và đây là tất cả những gì được nói về nó. Người ta phải đi dưới bề mặt để xem và cảm thấy sự kết 

nối. Thật là buồn vì con đã bị cộng đồng Kitô giáo bỏ rơi và bị cáo buộc sai về tất cả các loại tội ác. 

Điều này bi thảm đối với Ta, bởi vì có rất nhiều điều tốt đẹp đang đổ ra từ Ta qua con và họ sẽ không 

uống nữa. " 

 

"Cô dâu của Ta, điều quan trọng là tất cả các con phải nhận ra rằng cuộc đối thoại giữa Clare và Ta là 

một món quà cho các con, hơn bất cứ điều gì khác. Đó không phải là món quà của cô ấy! Đó là món 

quà của Ta, để được chia sẻ với các con để các con có thể theo đuổi Ta và được mang trong cùng một 

mối quan hệ rất sâu sắc và dịu dàng... Cô ấy chỉ đơn thuần là một chiếc tàu, , và mỗi vết sẹo của cô ấy 

là một cơ hội để các con lấy kinh nghiệm vềLòng Thương Xót của Ta trong cuộc sống của chính m ình. 

" 

 

"Ta đã chọn cô ấy, bởi vì cô ấy yếu đuối trong rất nhiều cách khác nhau, nó bao gồm tất cả những gì 

các con đang phấn đấu. Cô ấy ít sáng suốt hơn các con, cô ấy có có xu hướng ép buộc hơn hầu hết các 

con, cô ấy thiếu kiên nhẫn và dễ bị phân tâm, không thể ăn chay hoặc từ bỏ bản thân, trôi dạt vào 

trong và ra ngoài mối tình của mình với thế giới của các loài (hoa, vv). Nhưng cô ấy mang đến cho Ta 

cơ hội rất tuyệt vời để nói chuyện với các con về những lỗi lầm của các con, và để các con hiểu rằng Ta 

dành cho các con với tất cả Trái Tim Ta. " 

 

"Nhiều người trong các con thông minh hơn, tự kiểm soát, tận tụy, tập trung, và đáng tin cậy... Ồ, Ta 

có thể tiếp tục và tiếp tục… Nhưng Ta đã chọn những người ngu dốt của thế giới này, qua những 

người được coi là rất khôn ngoan và có khả năng. Vâng, ngay cả khi nó đã được viết... 'Sự ngu xuẩn 

của Đức Chúa Trời thì khôn ngoan hơn sự khôn ngoan của con người, và sự yếu đuối của Đức Chúa 

Trời mạnh hơn sức mạnh của con người. " 

 

"Các anh chị em, hãy suy nghĩ các bạn là gì khi được kêu gọi?. It người trong các bạn đã có sự khôn 

ngoan theo tiêu chuẩn của con người; ít người trong số các bạn có sự ảnh hưởng; ít người được sinh 

ra cao sang. Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những việc dại dột của thế gian, để làm cho kẻ khôn ngoan 

xấu hổ;  

 



đã chọn những người yếu đuối của thế giới để làm cho người mạnh mẽ xấu hổ; đã chọn những người 

thấp hèn của thế gian này và những điều bị xem thường - và những thứ không phải là gì - để hủy bỏ 

mọi thứ, để không ai khoe mình trước mặt Ngài. Chính vì Ngài mà anh em ở trong Đức Kitô Giêsu, 

Đấng đã làm cho chúng ta sự khôn ngoan bởi Ðức Chúa Trời, nghĩa là sự công chính, sự thánh khiết và 

sự cứu chuộc. " I Cô-rinh-tô 1: 26-30 

 

"Điều Ta muốn gửi đến mọi người các con là các con không có gì để ghen tị với người hầu bàn  này, cô 

ấy có nhiều lỗi hơn tất cả lỗi của các con hợp lại, và Ta đang nói điều này như là một Thiên Chúa của 

tất cả các xác phàm và là Tác Giả của sự sống.Ta hứa với các con, đây không phải là phóng đại. " 

 

"Vậy, có gì khác biệt về Clare? Thực sự không có gì. Cô ấy rất bình thường, và đó là điều làm cho cô ấy 

là tấm gương hoàn hảo cho tất cả những gì các con có thể làm với Ta. Hãy dâng lên cho Ta cuộc sống 

của các con và Ta sẽ làm những điều tuyệt vời với các con. Hãy dâng lên cho Ta cuộc sống của các con 

và Ta sẽ sống qua các con. Hãy dâng lên cho Ta những thất bại và lỗi lầm của các con, và Ta sẽ làm việc 

thông qua các con để làm cho Vinh Quang của Ta tỏa sáng. Mỗi người trong các con có nhiều tiềm 

năng hơn cô ấy, đó là lý do Ta chọn cô ấy. Khi cô ấy đã học về thuyết tâm linh thời đại mới, ma quỷ bỏ 

qua cô ấy, bởi vì họ muốn có người có năng khiếu hơn, cô ấy đã không có đủ tiêu chuẩn, hoặc đo 

lường theo nhiều cách, hơn là Ta có thể cho các con biết. "  

 

"Nhưng cô ấy có tiêu chuẩn trong đôi mắt của Ta. Bởi vì cô ấy đang tìm kiếm sự thật trên tất cả những 

thứ khác, và đã sẵn sàng chấp nhận những phẩm chất kém cỏi của mình. Cô ấy biết rằng Tình yêu của 

Ta là tất cả những gì quan trọng đối với cô ấy và phần còn lại không có ý nghĩa gì đối với cô ấy cả. "  

 

"Cho đến ngày nay, sự phấn đấu của cô ấy vẫn khiến cô ấy vấp ngã - nhưng Ta nâng cô ấy dậy, bởi vì 

cô ấy không phụ thuộc vào chính mình. Cô ấy dựa vào Ta để làm điều đó. Vâng, cô ấy đặt ra nỗ lực, 

nhưng Ta phải gặp cô ấy với 90%, nếu không, thì không có gì sẽ được hoàn thành. " 

 

"Ta đang chờ đợi những người còn lại trong các con, những người thân yêu. Khi nào thì các con sẽ 

ngừng cố gắng để trở thành một ai đó và biến sự trống rỗng của mình đối với Ta, để Ta có thể làm gì 

với các con những gì Ta thích? Ta yêu cây bút chì bị hỏng. Một nghệ sĩ vĩ đại có thể làm những điều 

tuyệt vời bằng một cây bút chì nhỏ, và đó là cách mà Ta nhìn thấy rất nhiều người trong số các con - 

những cây bút chì bị gẫy, cục tẩy bị mòn, rất ngắn và khó để cầm. Nhưng Ta sẽ làm các con kinh ngạc 

với những gì Ta có thể làm, một khi các con hoàn toàn chịu nhượng bộ Ta. "  

 

"Vì vậy, xin đừng đặt người phụ nữ này lên bàn đạp. Thay vào đó, hãy xem cô ấy như một linh hồn rất 

phổ biến thường xuyên rơi vào hố và phải được giải thoát bằng Tình yêu của Ta. Cô ấy không có gì để 

cung cấp cho các con, nhưng chỉ có lỗi lầm và thất bại, và một cái nhìn thoáng qua vào lòng thương 

xót của Ta và những gì nó có thể đạt được với những người(con tàu) thấp hèn nhất. "  

 

"Ta hứa với các con, Ta đã không phóng đại về điểm yếu của Clare. Ta đã thẳng thắn trung thực. Và cô 

ấy biết điều đó. "  

 



"Và Ta nói nó giống như nó là như vậy, bởi vì Kênh này không phải về sự hoan nghênh của vài vị tiên 

tri vĩ đại. Kênh này là về sức mạnh của ân sủng và tình yêu của Ta trong cuộc sống của một linh hồn 

rất nhỏ mà Ta đã chọn để sử dụng, để khám phá ra tình yêu của Ta, khi làm việc với tất cả những thất 

bại và sự thiếu sót của các con. Ta đã không thể sử dụng cô ấy cho sứ vụ này, nếu cô ấy là gì đó, hơn là 

không là gì. "  

 

"Ta có thể làm gì với các con những người sẵn sàng bị đánh quỵ và biến đổi thành những gì Ta đã tạo 

ra các con để trở thành? Nó vượt quá sự hiểu biết của các con để biết điều này. Những người thân 

yêu. Chỉ cần nói rằng, Ta có những điều tuyệt vời trong kho dự trữ cho tất cả mọi người. Mắt của các 

con đã không nhìn thấy, và thậm chí nó đã không đi vào những giấc mơ của các con, những gì Ta có 

thể làm với những người yêu mến Ta và sẽ chịu phục tùng và sự đào tạo của Ta. Nhưng Ta hứa với các 

con một điều: các con sẽ ngạc nhiên khi Ta đã làm xong việc với các con. Và các con sẽ tỏ rõ sự hối lỗi 

và khiêm tốn vược qua lời nói. Và các con sẽ giống như Ta. "  

 

"Đến! Hãy đến trong vòng Tay của Ta và để Ta làm cho các con một chiếc tàu để tôn vinh. Trái tim Ta 

mong mỏi chờ đợi các con! Hãy đến và thực hiện số phận mà Ta đã dành riêng cho các con. Đến! Tin 

tưởng rằng không có điều gì trong thế giới này có thể ngăn cản Ta không hoàn thành những mục tiêu 

của Ta trong cuộc đời của các con. " 

 

"Các con có muốn là một vị thánh không? Đến. Ta cũng có thể làm điều đó với các con. Nhưng điều vĩ 

đại nhất không phải là những gì các con sẽ trở thành, nhưng các con là ai đối với Ta và Ta sẽ làm cho 

các con say đắm trong tình yêu và lòng biết ơn của Ta vì các con đã dâng chính các con cho Ta. Hãy 

đến! " 


