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Thông Điệp Tình Yêu Chúa Giêsu ban cho chị Clare.. Ngày 9 tháng 2 năm 2019   

 

Chúa Giêsu bắt đầu: "Không có gì làm mất lòng Cha Ta hơn là sự vô ơn.  Nhận lấy sự sống một cách 

hiển nhiên, nhận lãnh những món quà một cách hiển nhiên, bởi không sử dụng chúng cách khôn 

ngoan, nhận lãnh sức khỏe, chất bổ của thực phẩm và người thân của các con cách hiển nhiên - cũng 

như tất cả những gì Ta đã ban cho các con. Và đó là một thực tế: các con càng giàu, các con càng được 

coi là điều hiển nhiên. Đó là một lý do khác tại sao sự nghèo đói rất yêu quý đối với Ta. " 

 

"Khi Ta nói với các con rằng đó là một khoảng thời gian chông gai ở phía trước, Ta sẽ cho các con biết 

một bí mật, để các con sẽ sẵn sàng dâng cho Ta mọi sự bất tiện, mọi nỗi đau, mọi thiếu sót. Những 

người sống theo cách này đang tiếp cận hàng ngũ các thánh. Không phải sự thịnh vượng làm cho tâm 

hồn trở nên vĩ đại, nhưng là cách anh ta hoặc cô ta xử lý nghịch cảnh. Đây là mối nguy hiểm lớn cho 

một xã hội trở nên thịnh vượng và suy đồi. Thậm chí khi lịch sử xác nhận, xã hội này đã gần sự kết 

thúc của nó. " 

 

"Các con sẽ luôn có Người nghèo, và Ta đã chọn một sự tồn tại của sự nghèo nàn để biểu lộ với các 

con. Điều này gia tăng sự nghèo đói và phân biệt người thấp hèn và người khiêm nhường. 'Phước cho 

người nghèo về tinh thần vì Nước Trời là của họ.' Ta đã không nói điều này một cách nhẹ nhàng. Và 

các con sẽ lưu ý rằng, mọi chân phước đều đi ngược lại với quan điểm và văn hóa phổ biến. Đây là 

một trò chơi có chủ ý nhằm thu hút sự chú ý của các con đến trạng thái có giá trị nhất của tâm hồn. " 

 

"Sự Lựa chọn là của các con. Ta đã chọn một máng cỏ cho cái giường của Ta, và đã không bao giờ nghỉ 

ngơi trong cái đẹp mà Thánh Giuse đã làm ra cho Ta. Ta đã chọn sống trên đường chạy trốn và đã chịu 

đựng những tên tội phạm khủng bố, đã chịu đựng những hành vi sai trái của họ. đã đến Thập Giá, Ta 

đã tự biến mình thành người thấp kém nhất trong số những con người, để dạy cho các con con đường 

an toàn nhất đến sự thánh thiện. " 

 

"Nhưng các con cái của Ta, nếu các con muốn tìm kiếm sự ưu ái với Thiên Chúa, các con phải học cách 

vui mừng trong mọi nghịch cảnh. Thay vì tránh né nó, hãy chạy đến hôn nó và ôm lấy nó - nhận ra đó 

là một cây thập giá quý giá mà Ta đã tạo ra cho các con. Khi các con ôm lấy cây thập giá này bằng 

những nụ hôn, các con đang tuyên bố  tình yêu của các con dành cho Ta, và đối với các con của Ta. Và 

không có gì mang lại cho Ta nhiều niềm vui, hơn là nhìn thấy các con hoàn toàn hình thành trong hình 

ảnh của Ta, với một trái tim tràn đầy tình yêu và lòng trắc ẩn, và một sức khỏe coi thường những thứ 

mà thế gian đuổi theo. " 

 

"Clare yêu quý của Ta, khi con đã tiếp tục phàn nàn, phàn nàn và phàn nàn, trở nên lo lắng với những 

người xung quanh, cho phép bản thân đắm chìm trong sự tự thương hại và thiếu kiên nhẫn - con đang 

chèo xuồng của mình, để nói rằng, tránh xa tôi và đi vào bóng tối. Đối với con, mọi thứ trở nên tối hơn 

và tối hơn, bối rối và rối rắm hơn - cho đến khi con hoàn toàn đánh mất viễn cảnh của mình.  



Con đã ở một nơi nguy hiểm. Con gái yêu dấu! Đây là kết quả của sự suy đoán nghiêm trọng, loại dẫn 

linh hồn xuống địa ngục. " 

 

"Những người đó, những người chọn đổ lỗi cho Thiên Chúa và những người khác, vì tất cả những bất 

hạnh của họ đang tạo ra một sự trói buộc lớn trong lòng họ. Khi các con nhận được một hạt giống cay 

đắng, mà Satan phân tán ra khắp nơi, hy vọng các con sẽ nhận được... Khi các con làm vậy, nó sẽ sụp 

đổ vào các buồng tim của các con và từ từ đưa ra những xúc tu tê liệt bao bọc trái tim và vướng vào 

nó, cắt đứt sự lưu thông máu của cuộc sống của các con đến phần còn lại của cơ thể. Các con càng 

kiên trì hành vi này, các con càng xuống sâu và càng tê liệt trở thành, cho đến khi cảm xúc của các con 

không có hy vọng và sự sống. " 

 

"Mỗi sự bất tiện nhỏ mà các con phản ứng với sự phẫn nộ, tức giận và cay đắng đều mang theo 

những hạt giống bén rễ trong tim các con, bóp nghẹt đời sống trong tinh thần và cản trở sự kết hợp 

của các con với Ta, cho đến khi các con không thể nhìn thấy Ta hoặc nghe thấy Ta rõ ràng nữa. " 

 

"Các con thân mến, ở mức độ các con phản ứng phẫn nộ trước những thử thách và mâu thuẫn, đến 

mức độ đó, các con xa cách mình khỏi Ta. " 

 

"So với một linh hồn dễ bảo, hiền lành, đón nhận được những điều này bằng tình yêu, tin tưởng vào 

những phán quyết của Cha Ta một cách dứt khoát và nhận chúng từ Bàn Tay Thánh của Ngài như một 

món quà quý giá. Đây là những gì Ta đang cầu nguyện cho các con, những người cư ngụ trong Thánh 

Tâm Chúa. Rằng các con nhận được những điều này với tình yêu và lòng biết ơn lớn lao, cảm ơn liên 

tục cho trạng thái trong cuộc sống của mình và tất cả những gì nó đòi hỏi. Vì với những trở ngại của 

các con, cho những lỗi lầm, những thất bại của các con, cũng như cho những chiến thắng của các con. 

Và nếu các con cảm thấy xa cách Ta, hãy bắt đầu với lòng biết ơn. Hãy chắc chắn rằng các con đã 

không phát triển một thái độ cằn nhằn, bởi vì điều này sẽ dẫn các con xuống con đường của bóng tối, 

càng ngày càng xa Ta. " 

 

"Bắt đầu bằng cách nhìn vào thái độ, về hoàn cảnh của mình - những gì các con có và những gì các con 

không có. Cảm ơn Ta rất nhiều, vì mọi thứ Ta đã ban cho các con để hoàn thành nhiệm vụ của mình 

trong cuộc sống. Cảm ơn Ta vì đã ban cho các con con cái-thậm chí những đứa con có vấn đề. Hãy biết 

ơn vì chúng vẫn còn sống và vẫn còn có hy vọng cho chúng. " 

 

"Cảm ơn Ta vì những kế hoạch Ta dành cho các con, mà các con không biết đó là gì về thời điểm này 

trong cuộc đời. Cảm ơn Ta đã chịu đau khổ trên Thập Giá đó cho các con và gia đình các con. Cảm ơn 

Ta đã cho phép các con được sinh ra và trưởng thành. Cảm ơn Ta vì những ngày tuyệt vời mà các con 

sống trong đó, và lời hứa của Cuộc Thu Hút. " 

 

"Hãy làm cho nó thành một điểm trong suốt cả ngày để nhận ra điều gì đó kỳ diệu trước mặt các con, 

và chẳng mấy chốc, toàn bộ thái độ của các con đối với sự sống sẽ đi từ chán nản và mệt mỏi đến hy 

vọng và một khởi đầu mới.  



Quả thật, lòng thương xót của Ta là mới mỗi buổi sáng! Nhưng nếu các con giữ đầu mình nằm gọn 

dưới vỏ bọc và không bao giờ rời khỏi giường, các con sẽ không giành được ánh nắng mặt trời lấp 

lánh qua cửa sổ, những bông hoa nở rộ, những ý tưởng mới mẻ và cơ hội phát sinh. " 

 

"Vì vậy, Ta van nài các con, con cái của Ta. Thức dậy vào buổi sáng và cảm ơn Ta vì mọi sự thuận tiện 

các con có. Cũng cảm ơn Ta, nếu có sự bất tiện. Dâng cho Ta với niềm vui và sự quyết tâm để không 

bao giờ phàn nàn nữa. Và các con sẽ có Ta trong sự phong phú. Sự ngọt ngào của sự hiện diện của Ta 

sẽ là bình minh cho các con, bởi hương thơm của lòng biết ơn, và Ta sẽ chạm vào trái tim các con và 

làm cho các con biết rằng Ta yêu và chấp nhận các con, và ở bên các con hôm nay để làm những điều 

phi thường. Và kiên trì chống lại mọi sự phản đối. " 


