
187. Nếu các con yêu mến Ta và vâng lời Ta,  

các con sẽ được cất lên trong Cuộc Thu Hút 

 

Lời của Chúa Giêsu đến Chị Clare ngày 17 tháng 11, năm 2015 

 

"Cuộc chiến lớn nhất của các con là sự thân mật với Ta. Nếu họ không thể phủ nhận điều đó, họ sẽ 

bóp méo nó. Vì vậy các con phải tiếp cận nó theo hai cách, Kinh Thánh và Kinh nghiệm. Vấn đề là phần 

lớn sự thiếu hiểu biết cơ bản về mức độ "gần gũi" với Ta. Nó đi sâu vào tâm hồn. Gần gũi là tất cả 

được bao phủ, giống như một bông hoa nở từ bên trong. Hạt giống được ban cho khi hoán cải và 

thậm chí là phép thanh tẩy, và qua nhiều năm, tình yêu đối với Ta được bảo vệ, nó nở rộ trong một 

vườn hoa thơm ngát, hương thơm của tình yêu Thiên Thượng thuần khiết. Có ít trải nghiệm trên trái 

đất này, mà không có niềm đam mê và tình dục xâm nhập vào. " 

 

"Ta không muốn bất cứ ai bị loại trừ khỏi mối quan hệ gần gũi này với Ta. Hãy hiểu rằng Ta biết các 

con, Con trai và con gái của Ta. Ta nhìn thấy những gì mà không ai khác có thể nhìn thấy. Ta hiểu được 

trang điểm của cơ thể, nội tiết tố của các con, và những gì xác thịt chống lại tinh thần của các con. 

Không có gì đáng xấu hổ khi các con ở bên Ta. Ta đã biết và hiểu rõ những thách thức các con trải qua 

hàng ngày. " 

 

"Các con sẽ thấy rằng ngay cả khi tình dục tấn công các con trong Sự Hiện diện của Ta, Ta hoàn toàn 

làm ngơ nó trong khi các con đặt nó ở vị trí của nó. Có một con quỷ của sự ham muốn khốc liệt, được 

giao phó cho người có tâm linh. Con quỷ này rất hung dữ, đang uốn cong khi đưa tất cả các con xuống 

trong sự ô nhục tuyệt đối. Ta nhìn thấy trái tim của các con, Ta thấy ý định của các con, Ta thấy cuộc 

đấu tranh của các con và các phương tiện được sử dụng để tấn công các con bên ngoài của chính các 

con. " 

 

"Một số các con dễ bị tổn thương hơn vì tuổi trẻ của mình. Hãy để Ta giải thích cho các con theo cách 

này. Khi sự hối thúc này cố gắng đưa các con qua, hãy hình dung mình trước mặt Ta, biểu hiện của Ta 

bình tĩnh và từ bi và cho phép Ta chỉ nói một điều: " Các con biết nó đến từ đâu, vậy các con sẽ làm gì 

với nó?" Sau đó , yêu cầu sự giúp đỡ của Ta. Vì nếu các con rơi vào trái bóng của sự xấu hổ, nó chỉ gây 

ra sự thúc đẩy của sự ham muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Khi những con quỷ thấy chúng đang chinh 

phục quyết tâm của các con, chúng sẽ bố trí vào các con hơn nữa. " 

 

"Cách sử dụng tốt nhất của các con là hoàn toàn bỏ qua nó và thay đổi chủ đề. Và vâng, dĩ nhiên, 

trong Danh của Ta, ràng buộc linh hồn của sự ham muốn, mà còn là sự suy thoái. Các con thấy, toàn 

bộ chiến thuật là để làm suy giảm các con, gây cho các con tội lỗi và xấu hổ, vì vậy các con cũng cần 

phải ràng buộc chúng. Rồi bắt đầu thờ phụng Ta và thay đổi chủ đề. Nếu các con bị kết tội vì tin đồn 

hoặc làm sai, hãy thú nhận, yêu cầu sự tha thứ và tiếp tục thờ phượng. Các con nên luôn luôn có một 

số bài hát được xức dầu mạnh mẽ, vì vậy các con có thể thay đổi chủ đề ngay lập tức. " 

 

 



 

"Vâng, đó là khiêm tốn. Vâng, nó là sự suy thoái, nhưng nếu ý nghĩ đó không bắt nguồn từ các con và 

các con từ chối giải trí, các con ngây thơ và vô tội. Làm ơn, chúng ta có thể thay đổi chủ đề ngay bây 

giờ? Ta muốn tiếp tục, Những người yêu dấu của Ta. "  

 

"Các con đã nghe Ta nói, như Ta đã nói nhiều lần trước đây, rằng Cuộc Thu Hút sẽ đến sớm. Ta đã đề 

nghị các con một cách mới để giải quyết những căng thẳng liên quan đến sự kiện này. Biết là nó sẽ 

sớm đến, và lên kế hoạch cho cuộc sống của các con, theo đuổi con đường của Thiên Chúa, có thể 

được quản lý mà không có tất cả các bí ẩn và căng thẳng. " 

 

"Rất đơn giản... 

Sống cuộc sống của các con trong sự vâng lời trong mọi lúc. Nếu các con biết mình đang đi học, hãy 

tiếp tục đi, nhưng hãy nhớ, tiếng kèn có thể vang lên bất cứ lúc nào. Nếu các con đang kết hôn và có 

con, cứ tiếp tục, vâng theo Ta, theo Kế hoạch của Ta cho cuộc sống của các con. " 

 

"Từ chối, hoàn toàn từ chối vướng vào những lập luận sâu sắc như" nếu Chúa đến vào ngày mai thì 

sao, nếu Ngài đến vào năm sau, hay ba mươi năm nữa? " 

 

"Đây là tất cả những cám dỗ từ kẻ thù, để làm giảm hiệu quả của các con ngay bây giờ, trong thời 

điểm này, với những lời kêu gọi mà Ta đã đặt ra trước mắt các con. Nếu các con đã được trao cho tầm 

nhìn về chức vụ trong tương lai, quà tặng trong tương lai, đừng cố gắng để phù hợp với chúng vào 

khung thời gian con người. Các con xem, đây là một hành động không tin. Khi Ta nói với các con rằng 

Ta sẽ làm như vậy và trong cuộc sống của các con, Ta nói với các con để các con có thể hiểu, nơi Ta 

đang cất các con. không phải để các con có thể căng thẳng và lập kế hoạch, câu hỏi và nghi ngờ trong 

tâm trí của mình ... không để các con có thể lý luận, cho dù đó là trước hoặc sau Cuộc Thu Hút. Không 

gì của điều này có, mang về bất kỳ sự gì như vậy, được gọi là khung thời gian của Thiên đàng. Không 

có gì cả. " 

 

"Những gì Ta đã hứa Ta sẽ làm với các con, Ta sẽ hoàn thành với các con. Nhưng nó sẽ được thực hiện 

trong thời gian của Ta, và theo thứ tự của Ta. Một khi Ta nói với các con những gì Ta sẽ làm với cuộc 

sống của các con, một khi Ta ban cho các con tầm nhìn, hãy in nó sâu trong lòng mình. Một món quà 

quý giá như vậy không phải là để các con biết thời gian, mùa của nó, hay chính xác Ta sẽ làm gì và 

theo thứ tự nào. Những câu hỏi như những điều nảy sinh trong tâm trí của các con đến từ kẻ thù, 

hoặc sự cương quyết của các con và sự thiếu tự tin về khả năng của Ta để làm những gì Ta đã hứa với 

các con. " 

 

" Con có thấy điều đó không, con gái của Ta? Các con có hiểu nguồn gốc và tính năng động của các lý 

luận như vậy không? Ta nói với các con để các con có thể vinh danh trong sự quan phòng của Ta và Ta 

làm thế nào về mọi thứ. Rằng các con có thể có một điểm tham khảo cho những thúc đẩy mạnh mẽ 

trong lòng mình. Vâng, các con cảm thấy những cảm hứng này, bởi vì Ta đã đặt chúng trong trái tim 

của các con. Mẹ Ta đã chôn giấu những thứ này trong lòng mình. " 

 



Và tất cả những người nghe thấy nó đều băn khoăn về những điều mà những người chăn cừu đã nói 

với họ. Nhưng Mẹ Maria đã trân trọng tất cả những điều đó, và suy ngẫm trong lòng. Lu-ca 2: 18,19  

 

Và đó thực sự thu hút sự chú ý của Ta. "Tất cả những ai nghe thấy nó đều tự hỏi những điều mà 

những người chăn cừu đã nói với họ. Nhưng Mẹ Maria đã trân trọng tất cả những điều đó, và suy 

ngẫm trong lòng Mẹ. 

 

"Vì vậy, ở đây các con đã có sự kinh ngạc về ý nghĩa của chúng. Những suy đoán của mọi loại đều đi 

kèm với những sự kiện này. Nhưng Mẹ Maria đã trân trọng tất cả những điều này, và suy ngẫm trong 

lòng. "  

 

"Bà biết rõ những Kế hoạch của Ta là gì, và với bà, tất cả những điều này đều là những dấu hiệu dọc 

theo con đường của huyền nhiệm và vinh quang của sự nhập thể. Bà không đặt câu hỏi làm thế nào 

để được hoàn thành, thay vào đó bà ta thích thú với việc chăm sóc và sự Quan Phòng của Ta, biết 

rằng trong thời gian tới tất cả những gì được viết trong Kinh Thánh sẽ phải xảy ra. " 

 

"Đây là sự phó thác cho Sự Quan Phòng của Ta. Nó rất đẹp lòng Ta. Nó cho thấy sự tự tin và đức tin 

của một linh hồn biết người làm ra nó là một Đức Chúa Trời trung tín. Bất kể những điều kiện như thế 

nào, bất kể dường nào là không thể, họ biết rằng với Ta, không có gì là không thể.  " 

 

"Vì vậy, Ta không ban cho các con những nguồn cảm hứng để làm những điều nhất định trong tương 

lai, để các con có thể tham gia vào kế hoạch, và thao tác mọi thứ. Không, Ta đưa chúng cho các con để 

suy ngẫm trong lòng, để bảo đảm trong đức tin rằng những gì Ta đã đặt trong trái tim của các con Ta 

thực sự có khả năng hoàn thành nó. "  

 

"'Vâng, Lạy Chúa Giêsu, con tin cậy nơi Chúa.' Khi được nói từ trái tim, với niềm xác tín hoàn toàn, là 

những lời đẹp nhất mà các con từng nói với Ta. Các con đang nói, 'Tôi biết Ngài, Chúa Giêsu. Tôi biết 

Ngài là Đấng trung tín, tôi biết Ngài là Đấng Toàn Năng và có thể làm mọi thứ, bất kể khó khăn như 

thế nào. Điều đó không có gì ngoài khả năng của các con. Và Ta biết rằng các con yêu mến Ta”, Và tất 

cả những gì Ngài sức dầu cho cuộc đời của tôi đều nảy sinh từ tình yêu đó, đã thúc đẩy Ngài chịu đóng 

đinh trên thập giá, vì vậy mục đích của tôi trong cuộc đời có thể được hoàn thành. '" 

 

"Không gì, không gì có thể an ủi Trái tim Ta nhiều hơn, là nhìn thấy các con tin và hành động trên 

những lời này trong một thế giới mà Thiên Chúa chỉ là một thế lực mơ hồ, thế lực trung lập, chơi với 

cuộc sống của các dân tộc và các yếu tố."  

 

"Vì vậy, khi các con tiến bộ qua giai đoạn này, hãy để mắt đến những tâm trí lang thang của các con, 

cố gắng để làm cho ý nghĩa của những gì sẽ xảy ra, và khi nào. Thay vào đó, hãy hoàn thành Lời của Ta 

để các con phải cảnh giác với nhu cầu của những người xung quanh mình. Các con được đặt chiến 

lược trong một sự kiện quan trọng. Hãy tính từng khoảnh khắc chứ không phải những suy đoán vô 

dụng, nhưng với sự trọn vẹn của sự vâng lời để giảm bớt những đau khổ xung quanh các con, và làm 

phước cho những người kém may mắn hơn mình. " 



"Khi Ta đói, các ngươi cho Ta ăn. Khi xe của Ta không nổ máy, các ngươi đã giúp Ta. Khi Ta trượt té 

trên băng tuyết, các ngươi đã đến giải cứu Ta. "  

 

"Nhớ điều này từ khoảnh khắc này đến từng phút từng ngày. Các con có nhìn thấy người đói, vô gia 

cư đang ngồi trên vĩa hè, cố gắng giữ ấm không? Hãy cho họ một số thức ăn nóng, dành thời gian với 

họ, làm phước cho họ trong Danh của Ta. Các con có nhìn thấy một người mẹ độc thân đang đấu 

tranh để mang hàng hoá đi chợ của cô băng qua lối đi đầy tuyết vào nhà, với những đứa trẻ nhỏ lang 

thang đi cùng với cô không? Giúp cô một tay, đi ra ngoài và xúc tuyết trên đường lái xe. " 

 

"Các con có thấy ai đó tìm cách đề máy xe của họ để đi làm mà không có kết quả không? Tiếp họ một 

bàn tay. Họ có cần bình ắc quy không? Các con có tiền mặt không? Đi mua cho xe của họ một bình ắc 

quy mới. Các con có thấy người hàng xóm của mình bị mắc kẹt trên lối xe đi vào nhà không? Nên rải 

muối dưới lốp xe của họ, đẩy phụ xe họ lên. Đây là Ý Ta muốn nói, những cơ hội này ngay xung quanh 

các con, Ta đã chắc chắn về nó. "  

 

"Ta hứa với các con ngay bây giờ... Nếu các con yêu mến Ta, các con sẽ vâng lời Ta, và các con sẽ 

không còn phải lo lắng về điểm đến của mình, hay Cuộc Thu Hút. Các con sẽ giống với Ta và Ta sẽ đưa 

các con đến với chính Ta. " 


