
83. Các con là ai đối với Ta và những trở ngại gây tử vong dọc theo con đường 

 

Lời từ Chúa Giêsu đến Chị Clare. Ngày 31 tháng 5 năm 2015  

 

Chúa Giêsu bắt đầu… “Ta muốn nói về tình yêu, cách Ta yêu, cách mà không ai hiểu được Ta yêu như 

thế nào. Các con thấy trên trái đất nó là một trong hai loại tình yêu, Thần ái hoặc kính ái, thay vì cắt và 

sấy khô, lãng mạn hoặc tình yêu anh chị em gái. Nhưng Ta trân quý các con như viên kim cương tốt 

nhất trong khung cảnh vàng tinh khiết nhất. Một ngày khác khi các con đã lựa chọn sai, Ta đã đến với 

các con như vợ / chồng của các con để tăng sức cho các con. Ta nhận ra ý định của các con và trân 

trọng điều đó. Thay vì tập trung vào sự phán quyết kém về các con, Ta đã đến bên các con để nâng đỡ 

và ban cho các con niềm hy vọng và thậm chí là hiểu biết về bản thân mình. ”   

 

“Đó là một điều khi một người tạo thành một thói quen của tội lỗi và hoàn toàn khác khi họ hình 

thành một thói quen thánh thiện, nhưng không phải luôn luôn hành động từ đỉnh cao của sự tự chủ, 

sự khôn ngoan và sự trưởng thành. Ta dự đoán các con sẽ đi đâu, và khi một người đàn ông mở cửa 

cho một người phụ nữ và thậm chí nắm tay giữ cô ấy khi cô ấy trượt, Ta ở bên cạnh các con, vui lòng, 

vui vẻ vì phúc lợi của các con, đọc rõ ràng theo hướng các con đang đấu tranh để đi vào và dự đoán 

tất cả các chướng ngại vật mà Ta biết các con sẽ gặp phải. ” 

 

“Ta lau nước mắt của sự thất vọng từ má của các con khi các con thiếu sót. Ta ngồi bên cạnh và tư vấn 

khi các con chỉ thua lỗ để tiến hành. Ta lắng nghe một cách dịu dàng những suy nghĩ, cảm xúc và 

nguyện vọng của các con suốt cả ngày, không mệt mỏi, mang tất cả vào hướng đi của các con đến 

những điểm đến mà Ta đã đặt trong trái tim của các con. ” 

 

“Ta không bỏ lỡ cơ hội để trở thành một phần của cuộc sống của các con, Tình Yêu của Ta. Sự sống 

của các con cũng như sự sống của Ta, chúng ta thực sự là một, và toàn bộ của Ta đang được vươn ra 

để hỗ trợ các con trong việc đến đích của chúng ta. Ta đặt những suy nghĩ cao quý trong trái tim của 

các con, ngay cả cello vàng các con đã thấy... ah, Ta đã làm lâu trước cho các con khi trái tim của các 

con đập mạnh theo hướng đó. Sau đó, Ta đã đặt ước muốn đó vào các con, bởi vì Ta biết đó là khuôn 

mẫu của DNA của các con, và sự hoàn thành mà Ta đã lên kế hoạch trước khi bắt đầu thời gian, khó 

khăn như thế để tâm trí con người của các con hiểu được. ” 

 

“Chúng Ta đã có những thỏa thuận riêng của Chúng Ta khi Ta tạo ra các con, Chúng Ta đã có những 

giấc mơ của Chúng Ta, kế hoạch và kết quả của riêng Ta mà chỉ Ta mới có thể tạo ra sự hoàn hảo. Ồ 

đúng rồi, con người vẽ họa đồ của anh ta nhưng thực tế anh ta là một người mù mò mẫm vì sự hỗ trợ 

của các hoạt động của Thần Khí Ta, cả hai cánh cửa mở và đóng được đặt trước anh ta. Ngay cả cánh 

cửa đóng cũng có tầm quan trọng trong sự phát triển của tất cả những giấc mơ của anh ấy. ” 

 

“Oh Clare, ước chi mọi người sẽ học cách tin tưởng Ta và làm những điều lạ lùng mà Ta yêu cầu họ, Ôi 

ước chi họ làm vậy. Sự thất vọng của họ, sự trống rỗng của họ, sự thất bại của họ khi họ mò mẫm trên 

đường đi, rất nhiều lần nó là một sản phẩm của niềm tự hào của họ bởi vì họ từ chối buông bỏ những 



gì họ biết để nắm lấy con đường mà Ta muốn đặt chúng lên họ … chỉ với một chú chó nhỏ dẫn họ đi. ” 

 

(Clare) Ở đây Ngài đang nói về một phép ẩn dụ cho sự khiêm nhường, trình độ và sự vâng phục. Tôi 

đã thấy rằng Ngài không sử dụng những kỹ năng có được trong cuộc sống của chúng ta mà là những 

điều thú vị để ném chúng ta vào nước lạnh, vì thế một mình Ngài có thể hoàn thành ý muốn của Ngài 

trong cuộc sống của chúng ta. 

 

(Chúa Giêsu) “Nhưng rất nhiều người đã biết câu trả lời và không thể mang lại sự khôn ngoan mà Ta 

gửi cho họ. Linh hồn càng thông minh hơn, nguy cơ thất bại càng lớn trong mục đích thực sự của cuộc 

đời họ. Trí tuệ của họ dựa trên con đường của con người, ngay cả những đỉnh cao của triết học và tư 

tưởng trở thành một trở ngại chết người dọc theo con đường Ta đang kêu gọi họ đi. ” 

 

“Cảm giác tự kiểm soát trong đời sống của riêng họ là một ảo giác, khi họ đến đích điểm của họ và 

thấy không có gì, họ nghĩ sẽ thỏa mãn chiều sâu bên trong của họ. Sau đó, họ bị mất đi của tất cả 

những lời an ủi và cảm thấy được khen thưởng với một khoảng trống khủng khiếp, khi nó chỉ là hoa 

trái của các thiết bị của riêng họ. 

 

“Thật hiếm khi tìm được một người đàn ông hay đàn bà sẵn sàng hoàn toàn chết với bản thân và chỉ 

ôm lấy Ta. Đây là lý do tại sao Ta trân trọng những người đó, Rất nhiều. Họ là sự an ủi của Ta trong 

một thế giới lạnh lùng và vô cảm, nơi sự quyến rũ của sự thành công dẫn họ đến một cách mù quáng 

và cuốn hút sự sống của họ. ” 

 

“Vì vậy, hiểu tất cả Tình Yêu của Ta, các Cô Dâu của Ta, Ta trân trọng và dịu dàng mang các con đến 

đích điểm của mình. Các con đã gặp chính mình và quyết định chống lại sự khôn ngoan của riêng 

mình, và vì vậy Ta tự do vẽ tranh với màu sắc và hình thức độc đáo của Ta cho đến khi các con đạt đến 

trạng thái hoàn thành tất cả những gì Ta mơ ước khi Ta đã tạo dựng các con. ” 

 

“Vậy các con thấy đấy, làm thế nào Ta có thể khắc nghiệt với các con? Các con giống như những đứa 

trẻ nhỏ đi theo sau Cha mình, hạnh phúc, vui vẻ trong sự hiện diện của Ngài, không muốn gì hơn là ở 

với Ngài và mang đến cho Ngài niềm vui. Làm thế nào Ta vui mừng và hát qua các con và thực sự các 

con là quả táo của Mắt Ta và lấp lánh từ một viên đá quý, một trong loại đá quý được cắt mặt vào sự 

hoàn hảo. Ta bảo vệ các con với sự vui vẻ to lớn cho sự sống của Ta được đầu tư vào các con. Ôi, Ta 

hài lòng với linh hồn, người đã khám phá ra họ thực sự là ai và đã hoàn toàn từ bỏ chính mình vào 

vòng Tay của Người Cha yêu thương của họ. ”   

 

“Ta chúc lành cho tất cả các con bây giờ, những Cô Dâu quý báu của Ta... những người đã từ bỏ chính 

mình theo mong muốn của Ta và khinh miệt những vòng nguyệt quế của thế gian. Ôi Ta trân trọng các 

con như thế nào. Có một điều còn lại cho các con làm thế nào và vì vậy Ta cho nó... Ta chúc lành cho 

các con với khả năng nhận được tình yêu của Ta, suy nghĩ của Ta và tầm nhìn về các con thực sự là ai 

đối với Ta, trân quý nó trong trái tim và đừng bao giờ để bị đánh cắp một lần nữa. ” 


