
610. Chúa Giêsu phán...  

Hãy Loại bỏ tiếng ồn của thế giới và đón nhận Món Quà để nghe Tiếng Ta  

 

Những lời của Chúa Giêsu đến Chị Clare. Ngày 2 tháng 4 năm 2018  

 

(Clare) Cảm ơn Chúa vì sự chịu đựng và lòng trắc ẩn của Chúa đối với con. Xin hãy làm cho chúng con 

mạnh mẽ hơn trước tình trạng khó khăn và bão tố. Và làm cho chúng con thông minh hơn kẻ thù của 

linh hồn chúng con, kẻ đã khiến chúng con phạm tội. Và hãy ban cho chúng con sự can đảm và quyết 

tâm chọn cái gì là đúng.  

 

Luôn luôn... Amen.  

 

Chúa Giêsu đã bắt đầu... "Clare, lòng trắc ẩn là một trong những cách mà kẻ thù dụ dỗ con phạm tội. 

'Tội nghiệp con! Con cần sự an ủi. Chắc chắn Đức Chúa Trời yêu thương của con sẽ không bị xúc phạm 

nếu con... 'làm như vậy-và-như vậy. Dòng logic đó là từ Satan. Và nếu con khôn ngoan, và thực sự 

muốn lớn lên trong sự thánh thiện, con sẽ nhớ điều đó và không phạm vào nó. " 

 

"Ồh, Clare, chúng ta đã vượt qua chủ đề này rất nhiều lần. Con và vẻ đẹp - và những cám dỗ của con 

để làm đẹp cho môi trường xung quanh con. Và Ta hiểu, Ta cảm thấy dịu dàng đối với con, Clare Thật 

sự, Ta hiểu. "  

 

"Đó là lý do tại sao Ta đã làm cho Thiên Đàng có thể tiếp cận được với con.Con có thể đi đến đó bất 

cứ lúc nào. Con có thể ngồi trong bãi rác và vẫn được vui mừng bởi những mùi hương của Thiên Đàng, 

đi cùng với Ta. Con phải học cách sống trong vùng đất vô hình đó là thế giới THẬT. Những gì con có ở 

đây chỉ là tạm thời và sẽ không bao giờ đáp ứng đầy đủ cho con. "  

 

(Clare) Cộng thêm. Nó đi kèm với tất cả các móc câu và ổn định này!  

 

(Chúa Giêsu) "Ta đã không đưa con đến con rùa nhỏ đang chạy từ thác thứ tư và ngồi với con, thưởng 

thức những bông hoa tím nhỏ bé? " 

 

(Clare) Vâng, Ngài đã làm, lạy Chúa!  

 

(Chúa Giêsu) "Vâng, thật sự Ta đã làm, đó là lý do tại sao chúng ở đó - vì vậy con sẽ không đặt trái tim 

mình vào những đóa hoa tím trên thế gian, nhưng hãy tận hưởng tất cả mọi thứ về chúng trong Vườn 

của con. Hãy cùng nhau đi đến đó thường xuyên hơn. Đây là nơi Ta cần, con có thể tìm thấy sự nghỉ 

ngơi của con, ở nơi này con sẽ tìm thấy phần còn lại và sự an ủi của con - trong Ta, vì Ta đã tạo ra 

niềm vui nhỏ bé này để ôm lấy con khi Ta xoá sạch những đau khổ của trái đất này. "  

 

"Xin vui lòng, chúng ta hãy làm việc này với nhau thường xuyên hơn, thậm chí mỗi ngày cũng không 

quá nhiều, và con sẽ cân bằng hơn rất nhiều." "Khi con sống trong Lòng Ta, con đã tìm ra lối vào Vườn 



Địa Đàng và Thiên Đàng, con chỉ cần ở trong tim Ta, chờ đợi Ta, yêu mến Ta, để Ta mở cánh cửa cho 

con. Một khi cánh cửa mở, con có thể trở lại lần nữa và lần nữa… không những thế, con sẽ thiết lập 

mối quan hệ với những người bạn con gặp trên thiên đàng và họ sẽ là bạn mãi mãi - vì không có 

khoảng cách nào ngăn cách con. Nó chỉ là vấn đề đánh bóng những nhận thức của con, được điều 

chỉnh rất là tinh vi để có thể nhận được từ Ta và Thần Khí của Ta - và giao tiếp. "  

 

"Con có hiểu điều này không? Thần Khí của Ta thâm nhập và giữ tất cả các sáng tạo lại với nhau. "  

 

"Đây là lý do tại sao, Con cái của Ta, Ta bảo các con hãy rút ra khỏi sự giải trí trên thế gian, hãy rút ra 

những cảm giác của các con từ hình thức giao tiếp tổng thể này, bởi vì nó làm mờ khả năng để nghe 

Ta và Thần Khí Ta. Những điều kỳ diệu các con sẽ thấy và hiểu khi các con học để từ chối các chương 

trình phát sóng lôi kéo liên tục trên thế giới! Đặc biệt là  những chương trình truyền hình gây sợ hãi, 

mà làm cho các con cảm thấy lo lắng vì nhận thức tâm linh rằng họ thực sự khiến cho các con ù tai.Vì 

các con cho rằng phương tiện truyền thông bị tràn ngập những câu chuyện thô tục, nhục dục và bạo 

lực, những cảnh tượng, âm thanh? vì chúng ngăn chặn các con nghe tiếng Ta. "  

 

"Hãy thử thử nghiệm này. Bằng cách tắt tất cả các bộ phim, âm thanh lớn và nhạc của thế tục. Tránh 

xa thành phố. Nghe nhạc rất yên tĩnh, nhẹ nhàng -  chẳng hạn như âm nhạc ở nhà của Clare, hoặc ghi 

âm các loài chim hót và tiếng nước chảy. Loại bỏ nhận thức cảm giác của các con, bao gồm đọc sách 

và những hình ảnh khỏi tất cả những điều này. Và sau một tuần, hãy thấy cuộc sống cầu nguyện của 

các con trở nên rõ ràng hơn bao nhiêu! "  

 

"Và một gợi ý khác... Hãy tìm kiếm những giờ phút yên bình của buổi sáng, nơi có nhiều sự rõ ràng 

hơn, bởi vì tiếng tăm vô hình của truyền thông thế giới cũng im lặng. Trở nên nhạy cảm và các con sẽ 

thấy một sự khác biệt lớn trong khả năng của các con để nghe Ta. "   

 

(Clare) Vâng, lạy Chúa, thật thú vị. Bởi vì con nhớ khi con đang ở trong một căn nhà ở vùng hoang dã 

Pocono với chồng con và bốn đứa con. Chỉ với một ít nhạc thánh ca. Không có internet, không có liên 

lạc bên ngoài - nhưng đi bộ lâu trong rừng. Sau đó, chúng con đã đi vào một thị trấn nhộn nhịp và bất 

ngờ, tâm trí của con đã bị trúng một âm thanh không bình thường Không Thể Nghe Thấy, tiếng nước 

lũ, biển... tiếng ồn của Sóng Thần và sự rối loạn đã được ghi nhận, rất đau đớn ập vào đầu con. Con đã 

bị mất phương hướng. Không có gì trong sự im lặng của rừng nữa, nhưng một khi chúng con đã bị lọt 

vào trong Nền Văn Minh Của Loài Người nó đã không thể chịu nổi. 

 

(Chúa Giêsu) "Và cho đến ngày nay, con rất nhạy cảm. Và không có lỗi khi con đang sống trong một 

ngôi nhà gạch, bởi vì điều này giúp con tránh khỏi những tiếng ồn của các thiết bị điện tử. Tuy nhiên, 

ban đêm là thời kỳ thanh bình nhất. Đó là lý do tại sao Ta đánh thức nhiều người trong số các con dậy 

trong ít thời giờ của buổi sáng; các con đang nghe và nhận được rõ ràng nhất lúc đó. " 

 

"Dân Ta, rất nhiều người trong các con đang đói khát và khao khát được trải nghiệm Ta. Ta liên tục nói 

chuyện với các con, nhưng các con không thể nghe, bởi vì các con đã làm chết giọng nói của Ta bằng 

tiếng nói của thế giới. Đừng sợ phải ở một mình hoặc im lặng. Hãy thích thú với thời gian này, bởi vì 



khi đó các con sẽ nghe Ta rõ nhất. "  

 

"Giờ đây Ta yêu cầu các con: hãy liên lạc. Chạm vào trái tim Ta với lời cầu khẩn của các con để nghe 

Ta. Ta muốn trao tặng món quà này cho các con, nhưng với nó, phải đến cách tự chủ và phát triển 

một tai độc quyền cho giọng nói của Ta. Ta sẽ xức dầu cho các con với món quà này ngay bây giờ - nếu 

các con sẽ cầu khẩn. Thời gian và không gian là không có gì. Khi các con đang đọc Lời này, hãy kêu cầu 

và Ta sẽ trao nó cho các con. Đó là mong muốn của trái tim Ta để có mối quan hệ này với tất cả các 

con. Đó là của các con để lãnh lấy. " 

 

"Tiếp nhận, và bây giờ đưa vào thực hành kỷ luật của sự im lặng và cắt tiếng ồn ào của thế giới ra. Ta 

yêu các con dịu dàng. Hãy lãnh nhận món quà này từ Ta bây giờ. " 


