
495. Chúa Giêsu phán... Tham vọng sẽ là Sự Thất bại của các con 

 

Ngày 23 tháng 4 năm 2017 - Những lời của Chúa Giêsu ban cho Chị Clare 

 

Clare nói... Thiên Chúa ban cho chúng ta ơn để được khôn ngoan như những con rắn và nhẹ nhàng 

như những con chim bồ câu.  

 

Vâng, những người bạn thân mến, chúng ta phải mất tất cả những gì chúng ta nghĩ, hoặc chúng ta sẽ 

tiếp tục có cái lực với những con quỷ tham vọng, vượt trội, phê bình, và tệ nhất trong số tất cả là các 

tà khí của các con quỷ nói dối, những người sẽ khéo léo để thao túng cho những kết thúc bất chính 

của chính họ. Và họ sẽ nuôi dưỡng các con bằng những điều dối trá về người khác. Vì vậy, có thể đánh 

giá một hành động, nếu hành động là ác - nhưng không phải là một người, bởi vì chúng ta không biết 

được những động cơ của họ.  

 

Chúa Giêsu bắt đầu... "Câu hỏi đặt ra là: liệu các linh hồn có sẵn lòng từ bỏ sự theo đuổi để vượt trội 

của họ không, vượt qua tất cả mọi thứ theo cách của họ, mà họ có bất kỳ thẩm quyền nào không? Câu 

hỏi là: vết thương của cuộc sống đi quá sâu, nhưng Họ phải phá vỡ mối quan hệ với nhu cầu này tốt 

hơn những người khác xung quanh họ. Hoặc đây sẽ là một lời mời gọi để đến với những con quỷ lừa 

dối và chia rẽ để làm giàu trong họ và gây ra xung quanh họ. " 

 

"Câu hỏi thật tuyệt vời. Rằng họ sẽ từ bỏ cuộc tìm kiếm của họ cho sự vĩ đại không, lúc nào cũng nghĩ 

mình đúng và từ bỏ tất cả vinh quang trần thế? Họ sẽ không tách rời với những con quỷ, trừ khi họ 

sẵn sàng để tước bỏ, đến khi không còn gì và không còn ai. Đây là điều cùng cực, nhưng nếu họ không 

cam kết với điều này và ở lại với nó, Ta không thể làm gì để ngăn cản họ khỏi sự xâm nhập khác. Họ 

phải có hạnh phúc như không có ai và không có gì, hoặc động cơ bên trong cho sự vĩ đại sẽ được sử 

dụng lại, Và một lần nữa bởi kẻ thù. " 

 

"Đây là một sự tự hủy diệt, và bởi vì bản chất của những món quà thực sự Ta muốn ủy thác với các 

con tàu, nền tảng này phải được đặt trước và Ta có thể thêm vào, được bảo vệ mạnh mẽ từ tham 

vọng thế giới và tâm linh. Ở độ tuổi rất sớm những hành vi phòng vệ này có thể xuất hiện nếu trẻ cảm 

thấy bị từ chối hoặc không thích hợp so với các anh chị em khác. " 

 

"Tất cả các con. Những con cái của Ta phải nhỏ bé, nếu các con muốn tránh khỏi sự lừa dối, tham 

vọng, quyền lực và thẩm quyền. Đó là một thực tế rõ ràng: trừ khi các con vui khi tìm thấy ý nghĩa duy 

nhất trong cuộc sống của mình trong sự hiện diện của Ta, thì Ta không thể, Nếu các con vẫn đang tìm 

kiếm sự chấp thuận của cha mẹ, cho dù các con ở độ tuổi từ 16 hoặc 60, các con sẽ không giữ được 

loại rượu mới quý giá này. Các con phải hoàn toàn hạnh phúc khi mình không là ai cả, an toàn trong 

vòng tay của Ta và không ai khác. " 

 

"Bất cứ động cơ nào khác cũng sẽ làm các con mất năng lực và làm cho các con không thích hợp như 

một chiếc tàu để tôn vinh chỉ có duy nhất một tình yêu trong cuộc sống của mình. Chỉ có một ý nghĩa 



cho cuộc sống của các con. Chỉ có thể có một động cơ. Bất cứ động cơ nào khác sẽ khuết đại niềm tự 

hào, sẽ mở ra cánh cửa cho những con quái thú tìm kiếm những nạn nhân có tiềm năng mà họ có thể 

sử dụng để tiêu diệt những kẻ khác ". 

 

"Trong trường hợp của con, Clare, khi điều đó xảy ra dưới sống mũi của con, nó là kênh mà kẻ thù 

rình rập. Con được an toàn miễn là con giữ cho đầu của con xuống và trung thành với Ta, tỏ lòng bác 

ái ngay cả đối với kẻ thù của con. Không phải kẻ thù của ma quỷ, nhưng các nạn nhân của ma quỷ. " 

Vâng, lạy Chúa - còn con thì sao? (Clare hỏi) ... khi người ta nói rằng họ nghe hai tiếng nói và một 

không phải là của con - như một vài người gần đây đã nhận xét về một thông điệp? " 

 

Chúa Giêsu Phán "Đó là của riêng con, con gái của Ta, thông qua sự lựa chọn những từ ngữ hoặc tâm 

trạng của con, và con đang học cách để làm giảm đi, để Ta có thể là tác giả của toàn bộ các Thông 

Điệp. Có thời gian trong mỗi linh hồn, cho dù tinh khiết, trí tuệ của họ có màu sắc hay không, nó 

không phải là một con quỷ, nó chỉ là con và thái độ của con và có thể đôi khi là một thái độ của thời 

gian. " 

 

"Nhưng con đang tăng cường bắt được nó (Chúa nói về thái độ của tôi) và cảm nhận được một điều gì 

đó không được nói ra một cách hoàn hảo như tôi đã làm, và con làm lại nó để mang ý nghĩa mà Ta dự 

định mà không có sự nghiêng của con.Nhiều người có thể phân biệt cả hai, Nó là lỗi nghiêm trọng và 

có nguy cơ báng bổ Chúa Thánh Thần, bởi vì do Ngài mà rất nhiều điều con được linh ứng để viết ra 

và được đọc. " 


