
251. Chúa Giêsu phán!  

Hãy để Ta là Trọng tâm duy nhất của các con và Khám phá sự Độc đáo của mình 

 

Thông Điệp Tình Yêu Chúa Giêsu ban cho chị Clare ngày 11 tháng 7 năm 2017  

 

Chúa Giêsu đã bắt đầu... "Khi Ta thúc đẩy con, con sẽ phải đi sâu hơn và sâu hơn, bởi vì những cơn gió 

sẽ trở nên rất hỗn loạn và hy vọng duy nhất của con để giữ lấy là được chôn vùi trong Trái tim Ta mà 

không phải lo lắng về lợi ích của riêng mình." 

 

(Clare) Đó là những gì con mong đợi, Chúa Giêsu. Đó thực sự là những gì con muốn với tất cả trái tim 

của con. Con ghét rời mắt khỏi Chúa; tất cả mọi thứ đã chết và vô ích đó không phải là Ngài. Nó không 

bao giờ làm con bất cứ điều gì ngoài tác hại khi con tập trung vào thế giới hoặc ngay cả bản thân 

mình. Ngài đã dạy con bài học này nhiều lần. Và đó là sự thật, con vẫn phấn đấu, nhưng ít nhất con 

đang bắt đầu hiểu. 

 

(Chúa Giêsu) "Con nói rất rõ về hoàn cảnh của mình. Điều đó rất chính xác và Ta muốn Cô Dâu của Ta 

biết rằng không có gì là không thể đối với họ. Không có gì. Ngay cả những tội lỗi mà họ đã đấu tranh 

trong suốt những năm qua. Cùng nhau trong vòng tay của Ta, chúng ta sẽ vượt qua mọi thứ đó. Con 

sẽ được củng cố và say mê Tình Yêu của Ta, đến nỗi những điều hấp dẫn đó sẽ biến mất khỏi cuộc 

sống của con. " 

 

"Bất cứ khi nào các con rời mắt khỏi Ta, các con chìm vào vũng bùn của thế giới này. Đó là lý do tại sao 

điều quan trọng và tuyệt đối là các con dành nhiều thời gian cho Ta trong  việc cầu nguyện, thờ 

phượng và Lời Chúa, rằng thực tế của các con là thực tế của Ta và phần còn lại của Thế giới chỉ là một 

cơn gió thổi qua. Khi các con giao tiếp với tâm trí của Ta, các con bắt đầu thấy những điều đó cho 

những gì chúng thực sự là, và chúng mất đi sự huy hoàng của chúng. Niềm vui trong cuộc sống của các 

con chỉ đến từ Ta. Phần còn lại là chất dơ bẩn và nặng nề kéo theo phía sau các con. "   

 

"Các con càng giải phóng thế giới khỏi cuộc sống của mình, nhẹ nhàng và tự do hơn sẽ là những bước 

chân của mình khi các con leo lên ngọn núi của sự thánh thiện và tình yêu anh em. Những đồ phụ 

tùng đè các con xuống, vì vậy các con liên tục nhìn lại phía sau mình để bảo đảm những thứ đó an 

toàn và được bảo trì. Ôi,tốt hơn cho các con thế nào, khi các con không có sự lo lắng về những thứ 

của thế giới này để chúng vướng vào các con. " 

 

"Rất nhiều thời gian của các con bây giờ là thời gian của Maria và Martha đang trong kỳ nghỉ. " 

 

"Ta mong muốn tất cả các con trải nghiệm sự tự do đó, nhưng hầu hết bị mê hoặc trên thế giới - điều 

đó là không thể. Vì vậy, tư thế tốt nhất tiếp theo là không quan tâm đến những điều đó, một sự lãng 

quên, vì vậy không có gì khiến các con chú ý ngoài Ta và Ta sẽ ban cho các con. "  

 

"Trạng thái này không dễ dàng đạt được, Cô Dâu của Ta. Các con phải phấn đấu chống lại sự ham 



muốn và những đồ phụ tùng mà các con có với những thứ, liên tục. Nếu các con trả lại lãnh thổ cho kẻ 

thù, các con sẽ phải lấy lại dấu chân của mình một lần nữa. khôn ngoan hơn với mục đích trong trái 

tim mình, rằng một khi các con đã làm cho mình thoát  khỏi một thứ gì đó, các con sẽ không bao giờ 

quay trở lại để có nó một lần nữa. " 

 

"Tất nhiên là có thời gian và vụ mùa. Thời gian tự do từ trách nhiệm và thời gian nghĩa  vụ đến trách 

nhiệm. Nhưng điều Ta đang nói là, các con càng ít nói về ân sủng, các con sẽ càng dành nhiều thời 

gian cho Ta và hành trình thánh thiện chúng ta đang cùng nhau  leo lên. " 

 

"Phải rồi, đã nói đủ về điều đó. Ta muốn tất cả các con biết rằng trái tim của các con đang bắt đầu tỏa 

sáng trong bóng tối, như chưa từng tồn tại. Thực sự, các con đang trở thành một ánh sáng trên một 

ngọn đồi rất tối tăm, và những gì các con không nhận ra là Công việc hàng ngày của mình, mọi người 

bị ảnh hưởng bởi các con. Họ đang cảm thấy sự thánh thiện của các con, đang để ý họ cảm thấy thế 

nào xung quanh các con và trở nên đói khát khi có nó. Đây là lý tưởng của Ta về việc truyền giáo, sống 

một cuộc đời với Ta  các con tỏa sáng và nổi bật giữa đám đông như một điều gì đó khác biệt theo 

một cách tuyệt vời, và mọi người bị cuốn hút vào Ta sống bên trong các con. " 


