
85. Giáo Hội, Ta muốn quay trở lại sự đơn giản của Phúc Âm…  

Quấn Kẻ lạc mất vào Tình Yêu của Ta 

 

Thông Điệp Tình Yêu Chúa Giêsu ban cho chị Clare. Ngày 5 tháng 7 năm 2015  

 

Chúa Giêsu đã bắt đầu... “Ta Ở đây, bên cạnh con, Con gái yêu dấu của Ta, và Ta muốn kéo con ra xa 

khỏi thế giới và tiến lên vào Trái tim Ta. Đây là nơi đầy đủ, nơi Ta  trao đổi sự yếu đuối của con, sự thờ 

ơ, sự lười biếng của con, nỗi sợ hãi của con, ban cho sức mạnh của Ta, Trí tuệ của Ta, Cam kết của Ta, 

Đức tin của Ta. Lên, lên và đi cao vào nơi cư ngụ của Trái Tim Ta, thoát khỏi sự tổn hại của cách thức, 

ở nơi mà không ai có thể làm phiền hoặc phá vỡ. “  

 

“Khi các con tôn thờ theo cách mà Ta đã ban cho các con, linh hồn của các con bị kéo theo như thể nó 

ở trên một dây băng chuyền, khi Ta kéo các con bằng dây tình yêu vào nơi cao bí mật, nơi mọi sự kiện 

đều là hiện thực. Các con trao đổi thời gian con người giới hạn của các con để lấy thời gian vô tận vĩnh 

cửu của Ta, trong đó Ta thấy sự hùng vĩ hoàn toàn của mọi thụ tạo của Ta. “ 

 

“Đây là sự trao đổi năng lượng siêu nhiên từ các sự sống Thiêng Liêng là điều Ta mong muốn để lấp 

đầy tất cả các cô dâu của Ta, rằng họ có thể bước đi trong chiến thắng, cho đến khi Ta đưa họ lên và 

đi cùng Ta. Những thách thức của thế giới bị tham nhũng của các con áp đảo nhân loại tầm thường. 

Không có gì có căn cứ trên thế giới có thể đứng vững, tất cả đều phải có nền tảng của nó trong đá rắn 

chắc. Đó là Thánh Ý của Ta, trao quyền cho Ta, tình yêu của Ta và giấu kín, ẩn giấu an toàn trong Thân 

Cây, đưa ra trái ngọt của Tình yêu Thiêng Liêng. “ 

 

“Trong thế giới này tất cả đều trở nên cay đắng, trên Thiên Đàng tất cả đều ngọt ngào. Khi các con 

bước đi trong cuộc đời này, căn cứ vào Ta, sự ngọt ngào này được thể hiện trong những trái nho của 

các con từ sâu thẳm trong Ta. Những cụm lựa chọn này dễ dàng được xác định bởi những người biết 

tiếng nói của Người Mục Tử của họ và một nhóm khác mà họ sẽ không đi theo. “ 

 

“Trong thời gian này, Ta đang gọi, gọi, gọi trong Tình yêu, cho những người đã rời khỏi con đường, 

đến những người chưa bao giờ biết đường. Giữa một biển cay đắng Ta đang dâng lên sự ngọt ngào 

của Tình yêu của Ta, một điều chưa từng có trước đây. Trọng tâm của Ta không phải là sự trừng phạt 

mà là Tình yêu, vì Tình yêu là lời kêu gọi cuối cùng cho những kẻ nổi loạn và thiếu hiểu biết. Giai điệu 

ngọt ngào của tình yêu khác biệt không thể nhầm lẫn, so với chất đắng khắc nghiệt của thế giới. 

Hương thơm Thiêng Liêng này chạm đến nơi dịu dàng trong tâm hồn vẫn chưa được lấp đầy. “ 

 

(Clare) Tôi đã nghĩ về bài hát chủ đề trong bộ phim Sứ Mệnh, nó ngọt ngào đến mức nào và nó đã thu 

hút người bản địa đến với con người như thế nào, nó đã bỏ qua rất nhiều. Ngài đã trả lời suy nghĩ của 

tôi. 

 

 



(Chúa Giêsu) “Vâng, giống như tiếng sáo đang chơi trong bộ phim Sứ Mệnh. Giai điệu vượt qua những 

rào cản của sự thù địch và thù hận và kéo những linh hồn đó vào vòng tay của Ta. Đừng bận tâm rằng 

con người đi cùng và làm hỏng nó. Tuy nhiên, nhiều linh  hồn đã đưa nó vào nơi trú ẩn an toàn trong 

vòng tay của Ta. Vâng, thực sự Ta nói với các con, trừ khi các con thay đổi và trở thành như những 

đứa trẻ nhỏ, các con sẽ không bao giờ vào Vương quốc Thiên Đàng. “ (Ma-thi-ơ 18: 3) 

 

“Sự đơn giản của Phúc Âm không bao giờ có thể được cải thiện nhờ trí tuệ của con người. Nó chỉ gieo 

rắc sự hoang mang và tự hào. Đó là lý do tại sao Ta thích những điều đơn giản nhất, những thứ bỏ 

qua trí tuệ và đọng lại trong trái tim như một phi tiêu nghiêng với một giọt tình yêu tận hiến của Ta. 

Một khi tìm được lối vào lòng con người, anh ta biết điều đúng từ điều sai, điều tốt từ điều ác và đó là 

khi chất độc của ý chí có thể gây ra nhiều thiệt hại nhất. “ 

 

(Clare) Chúa ơi, con đã suy nghĩ.. chuyện gì đang xảy ra mà con đang thiếu? Ngài đang giải quyết vấn 

đề gì? Chúa đã trả lời câu hỏi chưa được nói ra của tôi. 

 

(Chúa Giêsu) “Ta đang đạt được gì vậy? Kênh của con là về tình yêu đơn giản đó. Nó cho thấy Ta rất 

đơn giản, dịu dàng và dễ gần. Đây là do thiết kế của Ta, vì Ta muốn tiếp cận bên trong các linh hồn và 

bỏ qua tất cả các cái bẫy và sự lạc lối tôn giáo đã cản trở quá trình chuyển đổi. Ta muốn cung cấp một 

đường thẳng để yêu. Ta muốn nuôi dưỡng và cho những đứa trẻ bú trực tiếp từ Bộ Ngực Thiêng Liêng 

của riêng Ta, mà không cần làm dáng bộ và học tập. Từ thiện sửa đổi, Kiến thức phồng lên và Niềm tự 

hào tiến hành một sự sa ngã. “ 

 

“Con đường đến Thánh Tâm Ta là thẳng và hẹp. Những thứ khác chỉ có ở đó để hướng linh hồn vào 

vòng tay của Ta và một Liên Minh ý chí Thiêng Liêng, nhưng con người đã tự kết liễu họ và đã nghĩ ra 

hàng triệu cách để làm mất lòng nhân loại khỏi tình yêu đơn giản và trực tiếp của Ta. Kết quả là, rất 

nhiều người không thể vào được vòng tay của Ta mà bị quay lưng trong bối rối. Ta muốn quay trở lại, 

Giáo Hội! “ 

 

“Ta muốn quay trở lại sự đơn giản của các sách Phúc Âm, chứng nhân của Phép lạ của Ta và loại tình 

yêu không tồn tại trên thế giới. Ta đang gọi đến sự lạc lối với tình yêu của Ta. Các con là tất cả các đại 

sứ của tình yêu, một phẩm chất hiếm có, chỉ phát triển mạnh trong Vườn tình yêu của Ta, nơi các con 

hàng ngày đến để đắm mình trong sự hiện diện biến đổi của Ta. “ 

 

“Ta đang kêu gọi tất cả các con đến với Tình yêu anh em đơn giản. Xin hãy gác lại những lời hoa mỹ và 

tranh cãi về các học thuyết. Thật dễ dàng để bị mắc vào cái bẫy của niềm kiêu hãnh và sự học hỏi, 

nhưng thật khó khăn để bỏ qua những tranh chấp không cần thiết trong quá khứ, và trả lời bằng tình 

yêu và sự duyên dáng, cùng nhau sống trên một trái đất, ngay cả khi ở trên Thiên Đàng. Ta không yêu 

cầu các con thỏa hiệp, không phải trong ít nhất. Nhưng, Ta đang yêu cầu các con sử dụng các công cụ 

ưu việt để chuyển đổi tình yêu - không phải là những tranh luận và tranh chấp giáo lý vô tận mà chỉ 

tiết lộ sự giả hình trong Giáo Hội của Ta. “ 

 



“Yêu nhau như Ta đã yêu các con. Vâng, điều này Ta sẽ ban phước, điều này sẽ gặt hái được vụ mùa 

bội thu và kho của Ta sẽ đầy. Hãy bước ra trong sự khiêm nhường và quấn lấy từng tâm hồn trong 

tấm chăn dịu dàng của Tình yêu của Ta. Ở đó, họ sẽ tìm nơi trú ẩn khỏi những cơn bão không ngừng. 

Ở đó họ sẽ tìm thấy phần còn lại. Mang họ đến cho Ta, Ta khao khát được ôm lấy những người đã lạc 

mất. Nhẹ nhàng mang họ đến cho Ta. “ 


