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TĐ Chúa ban cho thị nhân Clare vào Ngày 27 tháng 8 năm 2016 

 

Sự dũng cảm của Chúa Giêsu là sức mạnh của chúng ta như Ngài dẫn chúng ta trong con đường mới. 

 

Hôm nay Chúa chia sẻ với chúng ta những cách tốt nhất để đạt được điểm đến trong trái tim của 

chúng ta. Đây là một thông điệp để an ủi, và làm cho chúng ta mạnh mẽ. 

 

Chúa Giêsu bắt đầu… "Con gái Ta, cô dâu của Ta, viên ngọc của Ta. Ta chờ đợi để nói chuyện với các 

con thế nào?. Không một giây phút trôi qua mà Ta không chờ đợi để nâng niu họ trong vòng tay của 

Ta và xoa dịu tất cả các vết thương của họ, chữa lành và tha thứ tất cả những thiếu sót của họ. " 

 

"Oh, có rất nhiều người trong các con đang bị lôi cuốn bởi tội lỗi, mọi thứ từ quá khứ mà các con vẫn 

không nhận ra; những mẫu thói quen mà dường như vô tội đủ nhưng chưa đủ đau thương đối với Ta. 

Khi các con được lôi kéo đến gần hơn với Ta, ôm lấy Ta với khao khát tuyệt vời, Ta nói chuyện với trái 

tim của các con và giúp các con đi đến các điều khoản với những điều đó đã không được công nhận 

cho những gì chúng đang có trong cuộc sống của các con. " 

 

"Có rất nhiều điều các con không thể nhìn thấy, nhưng kẻ thù khá có thể nhìn thấy, nó thường xuyên 

sử dụng chúng chống lại các con. Nhưng khi các con đến gần, Ta có thể đặt ngón tay của Ta vào những 

thứ và mang họ đến sự chú ý của các con. Như Ta đã làm, Ta cũng phú cho các con những ơn cần thiết 

để vượt qua những điều trong cuộc sống của các con. " 

 

" Các con đang ở trong cuộc chiến tranh này, và nó không bao giờ cho phép bỏ cuộc. Ta tư vấn cho 

các con một lý do để có được nghỉ ngơi đầy đủ, là khi các con mệt mỏi, các con dễ dàng để phạm tội, 

lời nói và việc làm những điều mà trong nhiều trạng thái sáng suốt của tâm trí các con sẽ không nói 

hay làm. Xin vui lòng, đừng cưỡng lại Ta khi Ta cố gắng chỉ ra một khu vực trong cuộc sống của các con 

để sửa đổi. Ta không làm điều này vì Ta là một đốc công khó khăn và quan trọng, tước các con khỏi 

những thú vui nhất định. Ta làm điều đó, bởi vì Ta biết nó sẽ được sử dụng để chống lại các con trong 

tương lai, và Ta đang cố gắng để ngăn chặn một tai nạn xe lửa. " 

 

" Tất cả các con cho đến nay đang được kéo đến gần với Ta, lắng nghe Ta, vâng lời Ta, thậm chí còn 

thay đổi đời sống, sửa đổi trong kế hoạch và tương lai của các con. Với điều này, Ta cũng hài lòng. 

Nhưng hãy hiểu rằng. Ta muốn các con gia tăng, mở rộng phạm vi ảnh hưởng và thưởng các con với 

những ân sủng mới có xu hướng đến thân thể của Ta. " 

 

"Nhưng trước khi Ta làm điều đó, Ta phải thanh tẩy, tăng sức và cải tạo nội tâm của các con để các 

con có chỗ cho những món quà mới và chúng được đảm bảo trong một nền tảng đích thực, chân 

thành, tình cảm anh em, bức tường của sự vâng phục và một mái nhà khiêm nhường. Nếu không có 

cấu trúc này vào vị trí, quà tặng có thể bị rửa sạch bởi những cơn bão của cuộc đời; những cánh cửa 



có thể được mở ra, nơi mà tên trộm có thể đến để giết, ăn cắp và phá hủy. Một khi Ta nâng các con 

lên như một cây cột trụ mới, các con cũng được giao cho một con quỷ mới bởi kẻ thù. Khi lời nói được 

phát đi, 'thì cấp độ mới sẽ đến với các con quỷ mới. '" 

 

"Tại sao, các con hỏi Ta? Bởi vì giờ đây các con đang ở trong một vị trí để ăn cắp nhiều linh hồn khỏi 

tay kẻ thù, để yêu thương nhiều linh hồn, đem họ vào vương quốc, và để dẫn họ đến với Ta. Và vì vậy 

bây giờ các con là một mối đe dọa lớn hơn của chúng, cần phải bị tiêu diệt Và làm thế nào để chúng 

hạ các con xuống? Đó là thông qua tội lỗi của riêng các con, họ là những võ thuật chuyên nghiệp, họ 

sử dụng sự chuyển động của riêng các con để chống lại chính mình. " 

 

"Các con càng tiếp tục tiến gần trong Vương Quốc của Ta, các con cần phải tỉ mỉ hơn với những hành 

vi của mình: những gì các con xem trong các phương tiện truyền thông, nghe âm nhạc, nơi các con 

dành nhiều thời gian rảnh rỗi của các con Làm thế nào các con quản lý cuộc sống của các con để dành 

cho Ta thời gian. Ta cần thời gian một mình với các con. Ưu tiên hàng đầu của các con định hình 

tương lai của các con. những gì các con đưa lên hàng đầu, và những gì các con đặt trước cho toàn bộ 

câu chuyện về tình trạng của tâm hồn các con, và bao nhiêu ân sủng mà các con sẽ có khả năng duy 

trì. Hoặc bao nhiêu ân sủng mà các con sẽ dễ dàng cho phép trượt mất từ tay của các con, bởi vì các 

con không đi bộ đủ đức tính để bảo vệ nó. " 

 

"Ta biết các con, những người thân yêu của Ta, nhiều hơn các con biết chính mình. Ta biết bao nhiêu 

cám dỗ các con có thể chịu được trước khi các con đưa ra trong thỏa hiệp và phạm tội. Ta cũng biết 

những gì, về lâu dài, sẽ mang lại niềm vui thật sự và lâu dài các con tìm kiếm. và các con đã cho phép 

Ta để hình thành ra các con, vì vậy Ta dẫn các con dọc theo con đường đó sẽ mang lại hiệu quả nhất 

và cách kiên cố nhất mà các con ước ao trong lòng sâu nhất trong trái tim và điểm đến của các con. " 

 

"Đôi khi nó có vẻ như là Ta đang dẫn các con theo hướng sai. Nhưng đó chỉ là vì các con không thấy rõ 

bản thân mình. Các con không thể chỉ đi từ điểm A đến điểm B. Trước tiên, các con cần phải được tẩy 

sạch của tự tâm, tệ nạn, trong cuộc sống, mẫu thói quen lâu đã kềm giữ các con lại. vì lý do này, Ta 

cho phép các con thất bại và vấp ngã, để mang lại cho các con cảm giác của các con, do đó các con có 

thể nhìn thấy điểm yếu của mình. Ma quỷ đằng sau những cánh cửa mà các con mở ra vào. " 

 

"Vâng, Ta đang trông chừng cho các con, các con yêu dấu. Xin vui lòng, đừng chiến đấu chống lại Ta. 

Đừng chống lại những gì Ta mời gọi cho các con để làm. Thay vào đó, hãy vác thập giá trên vai đi qua 

và chạy đua tốt với nó. Đối với tất cả mọi thứ các con cảm thấy Ta đang lấy đi khỏi các con, là một 

phước lành để thay thế những gì các con đã từ bỏ, chỉ vì tình yêu của các con dành cho Ta. Vâng, mọi 

hy sinh đó của các con là một phần thưởng mà sẽ mang các con đến gần hơn với ước mơ của các con. 

" 

 

"Yếu đuối không phải là một tội. Chỉ tuyên bố rằng, 'Lạy Chúa, con sẵn sàng để được sẵn sàng'. Đây là 

một tội khi nói, 'Lạy Chúa, tôi không sẵn sàng để được sẵn sàng." Trong trường hợp đó, Ta để các con 

trong sa mạc cho một lượng thời gian, để trải nghiệm những sự điên rồ của sự lựa chọn của các con. 

Sau đó, khi các con mệt mỏi, Ta đến và đưa các con vào một cuộc sống mới. Vì vậy, đừng sợ sự thay 



đổi. Đừng sợ những hậu quả của thay đổi m à Ta dẫn dắt các con vào. Đừng sợ bất cứ điều gì, nhưng 

chỉ sợ tội mà thôi, và tin tưởng nơi Ta, Chúa Giêsu. " 

 

"Càng chịu sự đau đớn và không an toàn của sự thay đổi, càng có những lợi ích lớn hơn cho tâm hồn 

của các con. Các con thấy đấy, có rất nhiều điều các con bám vào theo sự khôn ngoan của thế gian. Và 

nghĩ rằng cho đi, từ bỏ tất cả là điều đáng sợ, nhưng hãy nhớ rằng: Ta đã đặt một lưới ân sủng bên 

dưới các con, và không có gì Ta yêu cầu các con từ bỏ sẽ được bất kỳ lợi ích cho các con trong tương 

lai, và có khả năng hơn là không, nó sẽ ngăn chặn phước lành mà Ta đã dành sẵn cho các con. " 

 

"Khi sự sợ hãi này nắm chặt các con, phản ánh về tất cả các sự kiện cuộc sống và tình huống, các con 

hãy kêu cầu đến Ta để giúp các con. Phản ánh trên lòng chung thuỷ của Ta. và Ta giải quyết chúng như 

thế nào cho các con, và nhiều phước lành sẽ theo sau thời gian bị khủng hoảng. " 

 

"Không có sự gì Ta cho phép xảy ra trong đời sống của các con là không có kết quả, không có gì là vô 

nghĩa. Các con chỉ cần không nhìn thấy sự cần thiết của sự kiện là điều tốt cho tâm hồn của các con, 

trong khi nó đang diễn ra Nhưng nhận thức luôn luôn là 20/20. Trong những tuần, những tháng và 

những năm mà làm theo, các con sẽ bắt đầu thấy những gì có lợi cho những sự kiện là trong cuộc 

sống của các con, và làm thế nào Ta lại biến đổi sự buồn thảm thành một điều tốt. " 

 

"Ta không bao giờ lấy đi bất cứ điều gì từ các con mà không thay thế với một cái gì đó tốt hơn, bởi vì 

Ta yêu các con, và Ta tích cực không muốn nhìn thấy các con đau khổ. Ta ước ao để mang lại niềm vui 

và phước lành vào cuộc sống của các con, nhưng để làm điều đó Ta cần phải có chỗ cho chúng. " 

 

"Ngay bây giờ là một mùa để dành chỗ cho sự khởi đầu mới. Vì vậy, Ta mời gọi các con, tình yêu của 

Trái Tim Ta, để vâng theo những thay đổi này và ôm lấy chúng và tin tưởng nơi Ta, rằng Ta sẽ không 

bao giờ dẫn các con vào vùng nước sâu mà không dạy các con làm thế nào để bơi. " 

 

"Các con là kho báu của Ta, gia sản rất lớn của Ta và niềm vui của trái tim của Ta. Hãy cho phép Ta để 

bổ dưỡng cho các con, những đứa con yêu dấu. Hãy theo Ta trong sự từ bỏ hoàn toàn và tin tưởng."  

là Thầy và là Chúa của các con. Chúa Giêsu Kitô. " 


