
599. Không phải mọi thứ xuất hiện như chúng thật sự là?  
Luôn luôn tìm kiếm Sự khôn ngoan của Ta… Chúa Giêsu phán... 
 
Những lời của Chúa Giêsu đến Chị Clare vào ngày 28 tháng 2 năm 2018  
 
Chúa Giêsu đã bắt đầu... "Ta không muốn con không biết động lực tinh thần mà con đang phải đối 
mặt. Thật là chiến tranh đang diễn ra xung quanh con. Các thiên sứ đang khá bận rộn chăm sóc mọi 
thứ liên quan đến con, Clare. " 
 
"Ta sẽ thiết lập con để tôn vinh đàn chiên này. Ta đã chọn con để lãnh đạo và sẽ không từ bỏ con.  
Clare, sự khôn ngoan mà Ta ban cho con sẽ tiếp cận người khác và ban phước cho họ. Đừng lo lắng, 
Những người yêu dấu của Ta, chúng ta không phải là một? " 
 
"Bây giờ, Ta sẽ nói với con rằng con phải chiến đấu để duy trì sự chữa lành này. Ma quỷ rất thông 
minh và sẽ làm tất cả mọi thứ trong quyền lực của chúng, đáng khinh như chúng, để làm cho đức tin 
của con nhầm lẫn. Đừng để điều này xảy ra. Hãy đứng vững ngay từ đầu để đối phó với chúng; không 
cho chúng bất cứ chỗ nào để gây ra sự thỏa hiệp. Hãy kiên định và vững vàng. Đừng nhường chỗ cho 
bất cứ đề nghị nào nói rằng anh ta không được chữa lành. Ta thật sự đã nghe thấy tiếng khóc của con, 
Những người thân yêu của Ta. Ta đã thực sự chữa lành con. Nghỉ ngơi trong điều này. Nhưng con sẽ 
phải chiến đấu vì nó. " 
 
"Con đang bị tấn công theo nhiều cách khác nhau, Clare, như con đã nói: một sự cân bằng tinh tế 
trong việc bày tỏ lòng hiếu khách và vẫn trung thành với những ai đang chờ đợi một lời của Ta. Ta nói 
với tất cả các con, những người của Kênh này-Ta đã mời gọi và trang bị cho các con qua Kênh này để 
nhận được những lời nói của con mỗi ngày.Và khi Clare vắng mặt, thì Ta có mặt với các con - và sẽ 
không thất bại khi trả lời những người sẵn sàng để chờ đợi Ta như cô ấy. " 
 
"Tất cả các con đều có quyền truy cập tương tự với Ta mà Clare có. Đây là trọng tâm của sứ mệnh của 
cô dành cho các con - rằng không ai nên đi mà không nghe và hiểu Ta rõ ràng. Vâng, có rất nhiều cạm 
bẫy để hiểu biết ý chí của Ta, nhưng Ta đã giải quyết tất cả những điều đó trong những thông điệp và 
giáo huấn trước đây của cô ấy. " 
 
"Đó là cách của Ta để nói, 'Những người yêu quý, các con đã được trang bị để nghe Ta... nếu các con 
sẽ cố gắng hết sức. " 
 
"Nhưng những gì Ta muốn nhấn mạnh với tất cả các con ngay bây giờ, đó là có một trận chiến cực kỳ 
mãnh liệt sẽ đánh cắp các con, đặc biệt và nhiệm vụ đặc biệt của các con. toàn bộ nỗ lực để tước đi 
những lời kêu gọi của các con. " 
 
"Những phiền toái và chiến thuật sẽ có nhiều hình thức khác nhau, và được báo trước là có vũ trang, 
không phải tất cả đều xấu, không phải tất cả những gì tốt đẹp đều tốt. Đi theo Ta một cách trung 
thành và sống trong Thánh Ý của Ta. Sự chú ý và sự phân biệt liên tục là điều cần thiết để điều hướng 
những vùng nước bị nhiễm mỡ cá mập. " 
 
"Đối với những người chơi cờ tướng, các con biết rằng tất cả không phải nó có vẻ là như vậy. Có  
những yếu tố ẩn trong mỗi sự kiện, và chỉ có sự quan tâm của các con với Ta sẽ cảnh báo các con về 
những ẩn ý và cái bẫy. " 



 
"Ta đã từng quan tâm đến mỗi người một cách cẩn thận, dạy cho các con sự nhạy cảm khi có nguy cơ 
trong không khí. Ta đã dạy các con cách giải  thích thời gian và những chuyển động của trái tim Ta - để 
nhìn vào những chi tiết nhỏ, nhưng hãy nhớ bức tranh lớn hơn, bởi vì kẻ thù của các con biết cách 
chơi các yếu điểm của các con. " 
 
"Nhưng đây cũng là một mùa giải mới, một khoảng thời gian của các chiến thuật mới chưa từng thấy 
trong cuộc sống của các con trước đây. "  
 
"Khi các con trở nên hòa hợp hơn với các chuyển động của kẻ thù, kẻ thù đang đào tạo chúng theo 
những cách khác nhau để đánh bại các con. Do đó, các con phải luôn luôn canh gác, phân biệt kỹ 
lưỡng từng sự kiện, dựa trên thành tích hay điểm yếu của nó. " 
 

"Clare, khi con nhìn thấy những vết nứt xung quanh các cạnh, những điều không ổn định trong tinh 

thần của con, chú ý và lưu ý. Ma quỷ không thể che đậy hoàn toàn các bài hát của họ. Họ buộc phải 

trượt lên, và khi Ta thu hút sự chú ý của con vào một cái gì đó, có một lý do cho nó. Đặt câu hỏi. Đừng 

làm mất uy tín của mình, quan sát hoặc không viết nó ra vì lòng bác ái. Hãy lưu ý và chờ đợi Ta để tiếp 

tục mạc khải. " 

 

"Bây giờ, con biết Ta đang đề cập đến cái gì, đúng chứ? " 

 

(Clare nói) Vâng, Chúa ơi, con nghĩ con biết. 

 

(Chúa Giêsu phán) "Vậy thì hãy ghi chú và chú ý. Đừng phán xét bất kỳ người nào; đánh giá hành vi, và 

nó sẽ cung cấp cho con cái nhìn sâu sắc tuyệt vời mà không gây bạo lực cho một linh hồn. Ta đã dạy 

cho con tất cả... không đánh giá động cơ của một người, nhưng hãy tìm trái cây, cũng như kết quả - và 

trọng tâm trongchiều hướng của họ. Hành động này có dẫn đến sự vô ngã và mục vụ không? Hay nó 

dẫn đến ích kỷ và rối loạn? Con, Con cái của Ta, có thể nói rất nhiều, bằng cách quan sát những lựa 

chọn khác. Họ có chọn điều tốt lành của Ta, hoặc chống lại thiện ích của họ không? Họ có tập trung 

hay họ đang lang thang? Không phải tất cả những điều này là những gì nó có vẻ như trên bề mặt. " 

 

"Và đối với những người chế giễu cách tiếp cận này - Ta sẽ nói với các con: hãy cảnh giác, để các con 

vượt qua giả thuyết và nghĩ rằng các con biết, trên thực tế - các con không biết. Có rất nhiều điều để 

tìm hiểu về con người và các sự kiện - và sự khôn ngoan và tình yêu anh em nằm ở đầu danh sách 

phân biệt chính xác. " 

 

"Hãy Tìm kiếm Ta trong mọi sự và đừng dựa vào sự hiểu biết của chính mình. " 

 

"Ta yêu các con, những Cô dâu của Ta. Ta đang mang các con đến sự trưởng thành. Đi bộ một cách 

khiêm nhường và thận trọng qua những ngày sắp tới. Trung thành với Ta và luôn tìm kiếm sự khôn 

ngoan của Ta. " 


