
454. Dân của Ta, các con phải Buông Bỏ những Lối Sống Cũ! Nghĩ về những Điều Này 

 

Thông Điệp Tình Yêu Chúa Giêsu ban cho chị Clare, ngày 12 tháng 1 năm 2017 

 

Chúa Giêsu bắt đầu… “Ta muốn nói chuyện với con. Làm thế nào Ta có thể sử dụng con nếu con 

không có lỗi? Làm thế nào Ta có thể nối đất chung với tình yêu vô điều kiện của Ta nếu nền tảng 

chung là không có lỗi? Vâng, đó là sự thật khi con phán xét, con nên đánh giá chính mình hơn - bởi vì 

nó đang đến. Ngay cả khi đó là công việc của con để giúp phơi bày tội lỗi, con vẫn phải tiếp xúc với họ. 

Khi họ nói, khi con chỉ ngón tay, ba ngón được chỉ ngược lại con và một cho anh em của con. Đó là lý 

do tại sao các thầy tu ưa thích giữ im lặng; họ đã thấy bản thân họ rõ ràng như vậy. ”  

 

“Tuy nhiên, con không thể giữ im lặng, con là một người canh gác và một người chăn chiên. Con phải 

gọi tên và vạch trần những điều cản trở loài người khỏi bước đi trên Thiên Đàng trên trái đất. Do đó, 

con phải đặc biệt thận trọng và nghiêm khắc với những lỗi lầm mà Ta chỉ ra cho con. “ 

 

“Ta biết con đang run rẩy bên trong, Clare. Ta hiểu cảm giac của con. Đôi khi những bài học trong sự 

khiêm tốn này phải đi sâu hơn và sâu hơn. Không ai sẽ biết mức độ tội lỗi của mình cho đến khi 

đếnThiên Đàng, khoảnh khắc định mệnh đó khi tất cả được phơi bày. Tuy nhiên, những tội lỗi đã thú 

nhận sẽ không được tìm thấy ở đó. Đó là những tội lỗi chưa được công bố, không ăn năn sẽ nổi lên để 

kết án con. Có phải tốt hơn là để bị kết án bây giờ không, những người thân yêu nhất? ”  

 

“Ta ghét thấy các con bị theo cách này như thế nào, nhưng nó là cần thiết để thanh lọc. Các nhà máy 

lọc dầu, đốt và tinh luyện vàng, được làm thành những chiếc tàu trên bàn của Nhà Vua. ”  

 

“Này, con thực sự phải đối phó với những thứ này và chia sẻ chúng một cách công khai để Ta có thể 

chữa lành ngay cả những trường hợp khốn khổ nhất mà con gần đúng. Con biết rõ rằng điều Ta nói là 

đúng, bởi vì có những ân sủng được trao cho con đã được trao cho tội nhân tồi tệ nhất, bây giờ họ sẽ 

là một vị thánh. Tuy nhiên, con vẫn đang đấu tranh. Tại sao điều này? Có phải vì con không hoàn toàn 

bỏ rơi chính mình không? Nó không phải là thịt của con cứng đầu bám vào những cách cũ? Không có 

vấn đề, con có rất nhiều công ty và đó là lý do tại sao Ta đang sử dụng con. Tuy nhiên, con càng yêu 

thương người khác, lòng thương xót hơn sẽ làm sạch con và bảo vệ con. Đừng bao giờ để mình mất 

cảnh giác với tình yêu. ”   

 

“Khi điều này xảy ra, một cánh cửa lớn mở ra và đến với những con quỷ tra tấn con với những điều 

con ghét về bản thân và đang chiến đấu chống lại. Đó là bởi vì con đã yêu, tha thứ và kêu lên rằng Ta 

vội vã ôm lấy con, tất cả được bao phủ trong bùn, được làm sạch khi Ta ôm con trong vòng tay của Ta. 

” 

 

“Clare, đừng để nỗi buồn này trên tội lỗi của con vượt qua con. Sứ vụ của con rất quan trọng đối với 

Ta, bởi vì những người khác cần xem con yếu đuối và hư hỏng như thế nào. Làm thế nào dễ bị phân 

tâm và tự thèm muốn. Tất cả những lỗi lầm này đều phổ biến đối với loài người, nhưng những tín hữu 



của Ta đã dựng lên một mặt tiền xu sáng bóng, che giấu tất cả bên dưới mặt tiền có thể chấp nhận 

được. ” 

 

“Đó không phải là điều Ta muốn, dân của Ta. Có phải Ta đã không nói ... 'Hãy thú nhận tội lỗi của mình 

với người khác không?' Tuy nhiên, các con giữ rất nhiều điều ẩn giấu, các con che đậy rất nhiều với 

một lớp ngoài của lòng mộ đạo. Tại sao các con không sống thật với anh chị em của mình? Tại sao các 

con không cho phép họ nhìn thấy trong nội thất mình điều không thể chấp nhận được này? ” 

 

“Con không biết họ đang phấn đấu để giữ cho mặt trận của họ với con sao? Họ chịu đựng căn bệnh 

này, cũng giống như con. Nhưng khi con thú nhận, Ta sẽ chữa lành con. Khi con chia sẻ với người khác 

những điểm yếu của mình, Ta chạy để phục hồi con. ” 

 

“Đó là toàn bộ mục đích của Ta... để cứu những người tội lỗi khỏi chính họ và khiến họ sẵn sàng cho 

Thiên Đàng. Chúng Ta có thể đã không hoàn thiện các con trên Trái đất,  nhưng nếu Ta có thể đưa các 

con đến điểm của sự chống đối cho hành vi sai trái, Chúng Ta đang trên con đường của Mình. Phần 

còn lại sẽ chờ các con ở trên Thiên Đàng. ” 

 

“Ta không nói những điều này để làm nản lòng các con, dân của Ta, thay vì khuyến khích các con. Có 

phải là nó không lao động chuyên sâu và tẻ nhạt để liên tục trình bày một mặt trận sạch sẽ kêu vo vo? 

Bộ ma quỷ cũng không khuyến khích các con bằng cách cáo buộc các con là kẻ đạo đức giả bởi vì các 

con cũng có tội như người khác sao?  Ta đang cố giải phóng các con khỏi chu kỳ tự công chính mà các 

con đã bị trói buộc, cho nên những người khác sẽ yêu và chấp nhận các con. " 

 

“Bề ngoài, mọi người sẽ chấp nhận và kính trọng các con, nhưng bên trong họ ghen tị bởi vì dường 

như họ không thánh thiện như các con. Điều đó không làm phiền các con,  những người quý giá của 

Ta? Nó nên, nó nên làm phiền các con rất nhiều. Xuống khỏi tháp ngà của mình và để mọi người nhìn 

vào bụi bẩn bên dưới móng tay của mình. Không phải như vậy họ sẽ nghĩ ít hơn về các con, nhưng để 

cho họ tự do rằng họ không tồi tệ hơn các con. Các con thấy đấy, khi các con sống một cách minh 

bạch, các con gieo mầm cuộc sống của mọi người với Hy Vọng. ”    

 

“Kẻ tố cáo anh em không bao giờ ngủ. Hai mươi bốn giờ trên bảy, hắn đang làm việc để gửi những 

con quỷ của mình để luồn cúi, hạ cấp và phá hủy hy vọng của con người. Ta muốn các con mang ánh 

sáng vào thế giới. Không phải bằng cách tiết lộ tất cả bụi bẩn của mình, nhưng bằng cách thừa nhận 

các con thực sự là ai trước con người.  Rằng các con không tốt hơn, rằng nó cũng tốn kém cho Ta cùng 

một mức giá để chuộc lại các con, vì nó đã làm người ăn xin thấp nhất trên đường phố. Đó là khi các 

con đứng ở nơi này và thấy chính mình, rằng các con sẽ thấy Ta rõ ràng. Tầm nhìn của các con sẽ trở 

nên rõ ràng và cuộc sống của các con sẽ bắt đầu thay đổi, bởi vì các con nỗ lực nhiều hơn để yêu Ta, 

hơn là yêu bản thân, và thể hiện hình ảnh tự công chính. ”  

 

“Ta không trừng phạt con. Ta yêu cầu con xem xét lại mình là ai trước mặt con người và Thiên Chúa. 

Đây là cách người nghèo và bị tan nát sẽ khám phá ra Ta. Sự nhỏ bé của các con, giống như bàn tay 

của một đứa trẻ, tiếp cận như cô ấy nói... 'Hãy nhìn xem, Thầy đang gọi bạn. Đừng sợ, Ngài đến cứu 



chúng ta. Chúng ta là những người nhỏ bé của Ngài và Ngài luôn dịu dàng, yêu thương và tha thứ. 

Đừng tuyệt vọng vì tội lỗi của mình. Hãy nắm lấy tay tôi, chúng ta hãy đi đến các suối nước nóng của 

tình thương, sự chữa lành và sự sống đời đời. Hãy đến, đừng sợ, Ngài đang chờ bạn. ’”  

 

(Clare) Làm thế nào để chúng con làm điều này? Nói cách thực tế. 

 

(Chúa Giêsu) “Clare, khi con đứng trước Ta nhận ra Ta là ai, thì Ta sẽ đứng trước con người và tiết lộ 

cho họ biết Ta là ai. Thật đơn giản, một đứa trẻ có thể làm được điều này. Đó là những người trưởng 

thành đã trải qua cuộc sống của họ chứng tỏ giá trị của họ cho những người khác cản trở Ta. ” 

 

“Điều này không được thực hiện chỉ bằng lời nói. Các con không thể chỉ nói, "Thiên Chúa đã làm tất 

cả." Hoặc, "Ngài là người đã làm điều đó, không phải tôi." Đây là một  phong thái nội thất được tạo ra 

bởi những cuộc gặp gỡ được chọn với chính mình, mà Ta cung cấp vào những thời điểm quan trọng 

nhất. Những cuộc gặp gỡ này, mặc dù rất làm xấu hổ, biến đổi một linh hồn theo cách mà lòng tốt của 

Ta tỏa ra từ họ. Họ biến mất từ bên trong, và Ta tỏa sáng ra từ họ. ”  

 

“Họ đã từ bỏ việc tự chứng minh bản thân, tự vệ và buông bỏ tất cả các lớp vỏ trên bề mặt. Bây giờ 

họ đứng trước mặt Ta và những người mặc áo choàng sạch sẽ, rửa sạch trong máu của Ta. Lời nói 

không cần thiết hoặc thuyết phục khi họ gán tất cả cho Ta, trừ khi nó đi kèm với niềm tin rất thực tế 

và chắc chắn đó. ” 

 

“Đàn ông và phụ nữ nhạy cảm ngoài những gì các con hiểu. Họ có ý thức về linh hồn và tinh thần của 

Ta làm chứng, ‘Người này đã gặp được Thầy. Anh ta đã ở trên bánh xe của Người thợ gốm. Người này 

đã trở thành nền tảng của bụi mịn và đã nổi lên một lần nữa trong vùng nước của cuộc sống mới. 

Người này biết Ngài. ’” 

 

“Vậy, tại sao Ta đã đưa chủ đề này lên? Bởi vì các con, dân của Ta phải buông bỏ những đường lối cũ, 

những chiếc mặt nạ cũ và những trang bìa các con đã sử dụng cho con người trong những năm này. 

Các con đang đứng trước Ta bây giờ. Các con là đại sứ của Ta về tình yêu với nhân loại, và các con 

phải phản ánh bởi tính xác thực và khiêm nhường của mình mà các con đã có trong sự hiện diện của 

Ta. Rằng các con biết đường đến phòng của Ta, và những gì đang chờ đợi tất cả những ai đến đó là 

tình yêu vô điều kiện, chữa lành và làm sạch. ” 

 

“Đừng sợ, dân của Ta, đừng ngại dẫn dắt người khác đến với Ta, bằng cách là người trung thực trước 

mặt Ta. Làm điều này và họ sẽ chạy đến. Họ sẽ thấy một cái gì đó khác biệt về các con, một cái gì đó 

thực sự, một cái gì đó không phải của thế giới này, các con đã khai thác vàng và được thanh lọc trong 

lửa của nhà máy lọc dầu. Và các con biết Ngài. Khi các con trung thành làm điều này, họ sẽ vội vàng 

biết Ta. ” 


