
680. TỘI CỐT YẾU CỦA KIÊU NGẠO, TỰ CÔNG CHÍNH,  

TÙ CHUNG THÂN GITMO, PHẢN QUỐC và CÁC PHÉP LẠ 

 

Thông Điệp Tình Yêu Chúa Giêsu ban cho chị Clare Ngày 29 tháng giêng năm 2019  

 

Cảm ơn Chúa, Chúa Giêsu ngọt ngào, vì sự khích lệ và sự chỉ đạo của Ngài, Ngài đã làm dịu đi dòng 

nước đau khổ bằng những lời nói tử tế của Ngài.  

 

Thật vậy, thưa các bạn, những người cư ngụ trong Thánh Tâm Chúa, chúng ta đang ở trong một mùa 

giải quan trọng. Một phần, đó là thời gian cân bằng những gì chúng ta nghe và nhìn thấy ở bên ngoài 

với những gì đang ở bên trong chúng ta. Các bạn thân mến, khi ngày càng có nhiều sự tham nhũng 

được đưa ra ánh sáng trong chính phủ của chúng ta, chúng ta phải cân bằng điều đó với tham nhũng 

trong cuộc sống của chúng ta, vì vậy chúng ta không rơi vào sự kiêu ngạo hay tự cao.  

 

Ý tôi là, chúng ta phải nhận ra sự tham nhũng trong cuộc sống của chính mình. Vì nếu không phải vì ân 

sủng của Chúa, chúng ta có thể dễ dàng trở thành những người được đưa ra công lý ngay bây giờ.  

 

Tôi tin rằng đây là lý do tại sao chúng ta đang cố gắng ở nhiều cấp độ khác nhau. Dường như khi Chúa 

kêu gọi chúng ta gánh một gánh nặng lớn, Ngài cho chúng ta thấy tội lỗi của chính mình. Điều này gây 

ra đau khổ, không chỉ từ việc phải nhìn vào họ, mà còn từ hậu quả của họ. Từ lâu khi tôi đã hiểu Thập 

Giá của Simon, tôi đã nhận ra rằng Chúa lưu lại những chỉ dẫn khó khăn cho những lúc chúng ta đang 

dâng lên một sự đau khổ. Vì vậy, nó làm việc tới 50% đau khổ cho người khác và 50% đau khổ cho tội 

lỗi của chúng ta.  

 

Sự kiêu ngạo là một tội lỗi cốt yếu, một bản lề mà những tội lỗi khác phụ thuộc. Khi bạn hạ gục niềm 

kiêu hãnh, những người khác cũng rơi xuống. Ngay bây giờ, Chúa đang làm việc với nhiều người trong 

chúng ta về niềm tự hào của chúng ta - và chúng ta đang thấy những lợi ích to lớn từ sự can thiệp của 

chúng ta. Cũng như phát triển trong sự thánh thiện. 

 

Chúa ơi, Ngài có gì ban cho chúng con không? 

 

Chúa Giêsu bắt đầu... "Ngay lúc này, trong khoảnh khắc này, Ta đang khao khát bước ra khỏi máy tính 

và điện thoại di động của con và ôm ấp con, với những giọt nước mắt trong mắt Ta. Bởi vì Ta rất tự 

hào về việc con can đảm đưa ra những mâu thuẫn và đau khổ cho thế giới và Tổng Thống của mình. " 

 

"Những người này, những người đến nhà tù GITMO ở Cuba, đã phạm tội phản quốc, sẽ bị chết. Đây là 

cơ hội cuối cùng của chúng ta để xoay chuyển họ và cứu họ. Những lời cầu nguyện của các con đang 

thực hiện những điều kỳ diệu trên Trái đất và trên Thiên Đàng. " 

 

 



"Đừng dừng lại, những người trung thành của Ta. Đừng dừng lại. Ta biết đôi khi sự nhận ra lỗi lầm và 

tội lỗi của các con có vẻ quá sức, nhưng xin đừng quên: Ta là  Mục tử nhân lành. Khi Người chăn chiên 

tìm thấy một con chiên bị vướng vào dây quanh chân nó, Anh ta gỡ nó ra một cách nhẹ nhàng. Khi 

Anh ta tìm thấy một con bị rơi xuống hố, Anh ta hồi phục nó và săn sóc vết thương của nó. Khi Anh ta 

thấy một con cố chấp dậm chân trong sự khinh thường, Anh ta nhẹ nhàng đưa ra lý do, và đưa ra một 

chút thức ăn ngọt để lùa nó trở lại. " 

 

"Đó là những lúc mà nhiều điều xấu xí đang được phơi bày. Đây giống như một loại cỏ dại độc hại đầu 

độc gan của chiên và cuối cùng giết chết nó. Vì vậy, xin vui lòng không lướt qua trên các trang web này 

quá lâu. Chạm nhẹ vào nó, được khuyến khích rằng mọi thứ đang diễn ra, và chuyển sang những vùng 

cỏ xanh, trong lành và tươi tốt trong Lời của Ta. " 

 

"Tất cả các con đều bị giam cầm trong niềm kiêu hãnh. Một số người bị biến dạng đến mức họ thậm 

chí không thể tự mình bước đi một bước trong tự do; những cái kẹp của sự kiêu hãnh và sự tự vệ 

khiến nó trở nên phức tạp và tốn nhiều công sức. Thêm vào đó là những mũi tên bị tẩm thuốc độc về 

sự chia rẽ và tự công chính, và con có một đàn cừu rất ốm yếu. " 

 

"Nhưng Ta không cho phép tất cả các con thấy tội lỗi của mình lớn đến mức nào; các con không thể 

xử lý nó. Chỉ cần yên tâm rằng các con tội lỗi hơn những người khác, và các con sẽ an toàn khi Ta gỡ 

rối cuộc sống của các con, để chúng ta có thể chạy và chơi cùng nhau và tăng quy mô một cách dễ 

dàng. " 

 

"Nơi sự khiêm nhường là tuyệt vời, tự do là tuyệt vời. Làm ơn, hãy hoãn lại vì tình yêu của nhau. Hãy 

cầu nguyện cho nhau. Hãy bảo vệ nhau. Hãy nhớ rằng các con an toàn trước những cạm bẫy mà Satan 

đặt dưới chân các con nếu các con đánh bại niềm kiêu hãnh và lợi ích riêng của mình. " 

 

“Hãy cảnh giác với công việc của Satan để tránh xa các con. Ngay lập tức các con cảm thấy thù oán với 

người khác, là khi các con bước vào bẫy của hắn ta, có nghĩa là bất động và nghi ngờ, các con bất lực 

khi lũ quỷ đến gần và bắt đầu cắn xé các con. Ta đã đến để cắt lỏng các con ra khỏi sự kìm kẹp của 

những thứ như vậy, nhưng sẽ tốt hơn nhiều nếu các con tránh chúng trước khi các con lủng lẳng lộn 

ngược. " 

 

"Nhưng Ta muốn kết thúc thông điệp này như khi Ta đã bắt đầu nó. Ta yêu các con. Ta yêu các con rất 

nhiều! Và Ta hài lòng với sự hy sinh của các con như thế nào !! Đừng tự kết án bản thân nếu các con 

không thể sống theo những mục tiêu của mình khi từ bỏ mình. Điều này rất có thể được Ta cho phép 

để làm các con khiêm nhường, mà nó có giá trị hơn nhiều về lâu về dài. " 

 

"Hãy đến với Ta, những người thân yêu của Ta. Hãy để Ta ôm và hôn lên trán các con và cho các con 

biết những điều tuyệt vời đang chờ các con trên Thiên Đàng. Trong thời điểm này, không có cách nào 

khác để Ta cho các con thấy sự đánh giá cao của Ta đối với sự hy sinh của các con như Ta muốn. 

Nhưng ngày đang đến khi các con sẽ bị choáng ngợp bởi sự đánh giá cao của Ta. Vị Mục tử nhân lành 

của các con. Chúa Giêsu Kitô. " 


