
681. RẤT NGIỀU NGƯỜI ĐÓI SỰ THẬT và CÁC CON CÓ SỰ THẬT 

 

Thông Điệp Tình Yêu Chúa Giêsu ban cho chị Clare ngày 5 tháng 2 năm 2019  

 

Clare bắt đầu... Cảm ơn Chúa Giêsu, đã đến với chúng con bằng Trí tuệ và lòng biết ơn của Ngài. 

Chúng con thật là có phước! Thật vậy, gia đình thân yêu của tôi, chắc chắn đã có nhiều tuần không 

chắc chắn TRONG những điều này, nhưng dường như chúng ta đang đi một khúc quanh trên đường.  

 

Nhiều lần trong lúc thờ phượng, tôi thấy mình nhảy múa với Chúa, tựa đầu vào vai Ngài và Ngài đã 

hiện diện với tôi một cách ngọt ngào, ngọt ngào như vậy. Nhưng sau đó, có những khoảnh khắc của 

khoảng cách. Tôi đã cảm thấy gần như phải kéo Ngài lại gần mình, nhưng có lẽ điều đó chỉ vì tâm trí 

tôi đang lang thang.  

 

Nhưng bài đọc về bữa ăn tối của Chúa hôm nay là về sự ăn năn, rất nhiều về sự ăn năn trong vài tuần 

qua. Tôi đã ở trong tình trạng ảm đạm tinh thần trong cả tuần, thực sự phải nhấn vào để duy trì kết 

nối với sự hiện diện của Chúa, cầu nguyện và ăn năn.  

 

Tôi phải thừa nhận, tôi đã làm rất tốt. Ngài đưa tôi vào nơi khó chịu rất kỳ lạ này, nơi mà tâm trí tôi 

cảm thấy tê liệt, cơ thể tôi cảm thấy như có trọng lượng như chì, và cảm xúc của tôi hoàn toàn bị ngắt 

kết nối và trôi nổi, có thể nói như vậy. Đó là một hình thức can thiệp mà tôi đã trải qua, ồ, trong ít 

nhất 30 năm. Và tôi biết nó luôn gắn liền với sự can thiệp. Nó giống như tôi có ý định theo bất kỳ 

hướng nào; Tôi chỉ nổi trên một đám mây, đầu óc tôi rất yên bình và buồn ngủ. Tôi đang suy nghĩ về 

những gì tôi muốn cầu nguyện, và đôi khi tôi nhận được lời, nhưng không có niềm đam mê ở đó.  

 

Đây thực sự là một loại can thiệp đặc biệt, nhưng Ngài đã làm điều này với tôi trong nhiều năm, tôi 

hiểu nó là gì. Đó là một sự hy sinh, và rất bực bội khi không thể tập trung vào bất cứ điều gì và cảm 

thấy hoàn toàn kiệt sức. Cảm giác thật tuyệt khi tôi có thể ấn vào để cầu nguyện bằng cảm xúc - 

nhưng gần đây nó thật sự rất nhạt nhẽo. Tôi tự hỏi nếu những lời cầu nguyện của tôi có giá trị bất cứ 

điều gì khi chúng như vậy. Bạn đã có bao giờ tự hỏi mình điều đó chưa? 

 

Chúa Giêsu bắt đầu... "Đừng tự đặt mình xuống. Có những lúc trí tuệ của con dường như bị đình chỉ 

và cơ thể con cũng vậy, nhưng đó là những lúc rất hiệu quả khi Ta đưa con đến những nơi khác để 

làm mục vụ. Đừng lo lắng, Clare. có một trái tim dịu dàng, và thực sự không có cảm xúc đôi khi là một 

nỗi khổ mà con phải chịu. " 

 

(Clare) Và con muốn nói, với các đoạn Kinh thánh về sự ăn năn, xu hướng của con là ngay lập tức nhận 

lấy nó.  

 

(Chúa Giêsu) "Thật tốt khi giữ sự ăn năn trong tâm trí, phải không?"  

 

(Clare) Vâng, đúng vậy. Nhưng phản ứng giật đầu gối của con là cúi đầu và trốn.  



(Chúa Giêsu) "Chúng ta đã giải quyết những điều không làm hài lòng Ta, Clare. Ta muốn con đến với 

sự bình an của Ta và cho phép Ta chữa lành con khỏi những thiệt hại mà con đã gây ra bởi tội lỗi của 

mình. Ta muốn con nghỉ ngơi trong Ta và tìm thấy niềm vui khi làm việc với Ta. Ta đã bỏ lỡ điều đó, 

con biết đấy. "  

 

(Clare) Con cũng vậy. Con đã thực sự bỏ lỡ điều đó.  

 

(Chúa Giêsu) "Tốt ... Vậy, chúng ta đã đồng ý rồi chứ. "  

 

(Clare) Và con không thể chờ để đến bàn phím của mình. Và bài tập phát âm của con.  

 

(Chúa Giêsu) "Vẫn còn một cách để làm cho đất nước này trở lại theo trật tự. Tổng Thống của các con 

đã phải chọn cách cẩn thận qua nhiều cạm bẫy chết người để làm những gì ông ta đang hoàn thành. 

Nhiều việc đã được thực hiện trong bóng tối và ý chí được phát hành ra công chúng một khi chúng 

sẵn sàng. Ông ấy đang làm một công việc tuyệt vời, và những lời cầu nguyện của các con đang mang 

lại hoa trái. " 

 

"Ta muốn các con đẩy mạnh hơn vào thời điểm này, và làm việc với các mục vụ của mình, cũng như 

cầu nguyện cho Hoa Kỳ và Tổng thống Trump. Ta muốn tất cả các con tham gia vào sứ vụ, bận rộn về 

công việc của Ta, cảm thấy hiệu quả khi chúng ta cùng nhau tạo ra, truyền cảm hứng và thu hút tất cả 

mọi người đến với Ta. Sẽ có những lời kêu gọi để can thiệp. Ví dụ như hôm nay, để chuẩn bị cho bài 

thuyết trình của Tổng Thống. Và chúng không bao giờ từ bỏ việc cố gắng để giết ông ta, vì vậy hãy 

luôn luôn cầu nguyện cho sự bảo vệ ông và gia đình ông. Giữ cho họ được sự che chở. " 

 

"Đồng thời, Ta muốn các con nhìn sâu hơn vào vai trò của mình cho đến khi Ta đến với các con. Ta 

muốn các con làm việc hiệu quả, nhưng không quá bận rộn, mà các con không thể dành thời gian thân 

mật với Ta. " 

 

"Những người thân mến, không có gì thay thế thời gian đặc biệt của Ta với các con. Không có gì. Ta 

cần được kết nối với các con. Và các con cần được kết nối với Ta; chúng ta cần có nhau. Công việc này 

đang được thực hiện là một nỗ lực của nhóm, bởi vì rất nhiều linh  hồn trên khắp thế giới, từ nhiều 

quốc gia khác nhau, đang bị ảnh hưởng. Do đó, Ta cần sự cam kết của các con để cầu nguyện khi Ta 

huých các con, dành thời gian cho Ta khi Ta chạm vào trái tim các con, để giúp đỡ người khác khi các 

con cảm thấy được yêu cầu ở đó cho họ. Đây là những điều tạo nên thói quen trong cuộc sống hàng 

ngày của các con dẫn đến sự thánh thiện thực sự. Các con đang ở đó cho những khoảnh khắc thân 

mật, và sự can thiệp tận tâm. " 

 

"Nhiều người trong số các con đã bị ném qua lại bởi dòng chảy giao nhau của sự không chắc chắn. Tuy 

nhiên, đối với mỗi người trong các con, Ta đã làm việc để ổn định trái tim của các con trong mối đe 

dọa đối với quốc gia và thế giới. Các con đã học tốt, các Cô Dâu của Ta, để dự đoán Cuộc Thu Hút mà 

không bị căng thẳng hoặc phải có chi tiết và thời gian.  



Các con đã dày dạn kinh nghiệm đến mức các con có thể làm việc với những món quà mà Ta đã truyền 

đạt cho các con, trong khi nhận thức được rằng Cuộc Thu Hút thực sự có thể xảy ra bất cứ lúc nào. " 

 

"Tuy nhiên, Ta đã ban cho các con một khung thời gian là hai năm để làm việc và các con sẽ hoàn 

thành được nhiều việc nếu các con tin tưởng Ta và áp dụng chính mình. Những lời cầu nguyện của các 

con đã làm được nhiều cho thế giới hơn là Ta có thể liên lạc với các con. Lời cầu nguyện nhỏ nhất - bởi 

vì các con là ai đối với Ta, bởi vì các con đã dành cả cuộc đời mình cho Ta và vâng lời - lời cầu nguyện 

nhỏ nhất mang nhiều sức nặng, mặc dù các con rất hay nghi ngờ rằng nếu mình có đang tạo ra sự 

khác biệt hay không. " 

 

"Tầm nhìn của Ezekiel, khi trời mở ra, và Lòng Thương Xót quyết định và được đáp ứng với số lượng 

lớn lời cầu nguyện cho người ăn năn, sự chết. Và không có gì ngoài bóng tối xung quanh. Khi điều đó 

mở ra, anh ta đã không nhìn thấy những lễ vật tuyệt vời, nhưng vô số những lễ vật và lời cầu nguyện 

nhỏ, như một đám mây. " 

 

"Các con sẽ không bao giờ quan niệm được Ta đánh giá cao những lời cầu nguyện và lễ vật của các 

con như thế nào. Các con không thể hiểu được tác động của sự chậm chạp trong một thế giới đầy sự 

thờ ơ. Hoặc để đo lường hiệu quả của mình đối với trái tim Ta bằng những món quà nhỏ nhất của các 

con, được trao một cách tự nguyện. " 

 

"Vì vậy, Ta muốn khuyến khích các con. Khi các con không thể dâng, những lễ vật lớn, những điều nhỏ 

bé rất quan trọng. Và càng có nhiều điều nhỏ bé dành cho Ta với một trái tim yêu thương, khả năng 

cho đi của các con càng lớn. " 

 

"Ta muốn tất cả các con tiến về phía trước, đầy tự tin rằng những lời cầu nguyện và lễ vật của các con 

đã hoàn thành những gì Ta cần chúng cho. Và thực sự, các con đã thiết lập giai đoạn bây giờ; một nền 

tảng vững chắc mà các con có thể xây dựng để cứu rỗi các linh hồn. Trân trọng, trao dồi và áp dụng 

những món quà của mình mỗi ngày và dựa vào Ta thật nhiều để hoàn thành mục tiêu của mình. Vì 

không có Ta, các con không thể làm gì. " 

 

"Chúng ta đang chuyển hướng một góc quanh, những người thân yêu, và có sự sống mới trong kho 

dự trữ cho các con khi các con tiếp cận với Ta để cung cấp, gìn giữ và bảo vệ các con. Có rất nhiều 

người đang khao khát Sự thật. Các con có sự thật. Làm việc với Ta để đưa họ vào một cuộc sống mà 

họ không bao giờ mơ ước có thể được. " 

 

"Và Ta đang ở bên các con mọi lúc mọi nơi. Dựa vào Ta trong mọi hoàn cảnh và cho phép Ta chỉ cho 

các con cách tiếp cận các linh hồn. " 


