
103. Các con sẽ được biện minh thế nào? Bởi sách Qui Luật, Giáo Lý và Kiến Thức, 

hoặc bởi tình yêu và mối quan hệ của các con với Ta? 

 

Những lời từ Chúa Giêsu ban cho Chị Clare. Ngày 2 tháng 8 năm 2015  

 

(Clare) Tôi đã có một số câu trả lời thú vị cho sự dạy dỗ về Rước Lễ mà Chúa đã ban cho tôi để chia sẻ 

với các bạn. Tôi phải thừa nhận rằng một số điều đó không phải là cực kỳ tích cực. Nhưng, khoảnh 

khắc tôi cầu nguyện, nỗi đau đớn và áp bức nặng nề này đã đập vào tim tôi như một tấn gạch. Và tôi 

chỉ có thể cảm thấy nỗi đau của Chúa, và tôi đã cảm thấy đau buồn khi Ngài cảm thấy đau buồn. Một 

vài người đã đưa ra nhận xét không đúng thứ tự. Ngài muốn giải quyết một số câu hỏi, mối quan tâm 

và thái độ mà mọi người có về chủ đề này. Điều quan trọng đối với Ngài. 

 

Chúa Giêsu bắt đầu… “Ta biết chính xác các con cảm thấy tình yêu của Ta như thế nào, nhưng các con 

đã vâng lời bức thư mà không có đánh bóng hoặc giữ lại bất cứ điều gì Ta đã nói với các con. Các con 

đang đối phó với một số người rất khó chịu, cứng rắn ở cả hai bên, khi không nên có mặt. Nhưng, con 

người đã làm một sự nhạo báng giáo lý của Ta về sự hiệp thông, mặc dù trong một chương của Kinh 

Thánh Ta đã làm cho nó đơn giản, không phải một lần, không phải hai lần, nhưng bảy lần. Một linh 

hồn ngớ ngẩn không nghe; lắng tai nhưng không nghe. Đừng làm Clare đau lòng. ”   

 

(Clare nói) Ôi, Chúa ơi - bài hát của John Michael đã mang lại những kỷ niệm đẹp sâu sắc, những điều 

con nhớ. 

 

(Chúa Giêsu) “Ta biết. Con phải bỏ chúng đi, thời gian của chúng đã hết hạn. Các con không thể quay 

lại, Ta cần các con đi tiếp. Ta cần các con nuôi dưỡng đàn chiên này với sự thật mà Ta đang ban cho 

các con. Chúng nghe tiếng nói của Ta, bởi vì chúng là chiên của Ta. Những người khác... tốt, họ sẽ phải 

đi một chặng đường dài. Trái tim họ cứng lại. Ở cả hai bên, trái tim được cứng lại. ”  

 

“Các con của Ta, các con nên tìm hiểu sâu hơn về lương tâm của mình trước Mặt Ta. Nếu có một điều 

Ta đã làm rõ với những người đã lắng nghe, không đặt người nào giữa chúng ta. Không người nào có 

quyền đóng lương tâm của các con và yêu cầu các con tuân theo anh Ta. Ta đã dạy các con lắng nghe 

tiếng nói của Ta trong chiều sâu của linh hồn mình. Đừng nhầm lẫn với các học thuyết xung đột. Như 

Ta đã nói trước đây, kênh này không phải về các học thuyết, đó là về mối quan hệ. Các con chưa bị 

thao túng đủ bởi các học thuyết sao? ”   

 

“Ta giả sử là chưa! Nhưng, khi tên Phản kitô đến, các con sẽ bị lạc mất nếu các con không có mối quan 

hệ với Ta. Sự nhầm lẫn sẽ… Không. Sự nhầm lẫn Bây giờ đang ngự trị trong nghi thức phụng vụ trong 

các nhà thờ, và nó chỉ là sự khởi đầu của sự kết thúc. Nếu các con đang dựa vào luật pháp của con 

người và không nuôi dưỡng mối quan hệ với Ta, các con sẽ bị lạc mất. ”  

 

 



“Nếu các ngươi cứng lòng, tự công chính và bị nhiễm một tinh thần tôn giáo của người Pha-ri-siu, các 

ngươi sẽ lạc mất khỏi Ta. Thật vậy, ngay bây giờ, các ngươi, những người nổi giận và nghiến răng, các 

ngươi đã bỏ lỡ Ta. Ta đã được sinh ra trong sự ô nhục, không phải là vương quyền. Những người tìm 

kiếm danh vọng của thế giới là những người đã đóng đinh Ta. Các ngươi sẽ đóng đinh Ta một lần nữa 

với những học thuyết của trái tim cứng cỏi của các ngươi sao? ”    

 

“Không còn thời gian để cãi nhau nữa. Ta sẽ ghé thăm từng người theo cách phù hợp với họ. Các 

ngươi có nghĩ rằng bởi vì họ không tuân theo luật lệ của các ngươi, họ sẽ không được vào Thiên Đàng 

không? Các ngươi thật sai lầm thế nào! Các ngươi mù quáng thế nào! Ngay cả nghi thức phụng vụ của 

các nhà thờ giờ đây cũng dạy rằng các ngươi không cần phải theo học thuyết của họ để được vào 

Thiên Đàng. Các ngươi mù quáng thế nào, để nghĩ rằng mình là rất chính xác và là những người duy 

nhất để vào Thiên Đàng. Ta đã không nói những người thu thuế và gái mại dâm sẽ vào Thiên Đàng 

trước các ngươi sao? ”   

 

“Ăn năn và chịu trách nhiệm về trái tim mình. Đứng trước Mặt Ta với lương tâm rộng mở của các 

ngươi và cho phép Ta chỉ ra các cái ách đang ngồi trong một góc tối ở đó. ” 

 

“Và, đối với những người trong các ngươi ở đầu đối diện của quang phổ, Ôi… làm thế nào Ta hủy bỏ 

sự phân chia, Ta sẽ nói… 'Đừng đánh giá những người mà các ngươi không biết.” Các ngươi lặp lại 

những gì các ngươi đã được nói, nhưng rất, rất ít các ngươi đã dành thời gian và khó khăn để tự mình 

điều tra. Thay vào đó, nó được thuận tiện hơn để lắng nghe những lời nói dối và đi cùng với đám 

đông. Mỗi từ vô hiệu sẽ được đánh giá, mọi cáo buộc sai sẽ được tính. "    

 

“Hãy dọn dẹp ngôi nhà của riêng mình, lương tâm của chính mình và không chỉ ngón tay vào những gì 

các ngươi thực sự không hiểu. Đặt sự phỏng đoán và phán xét xuống một lần và cho tất cả. Ta đang 

nói chuyện với một số các con ngay bây giờ. Các con cảm thấy niềm tin trong trái tim của mình. Chú ý. 

Điều này là vì lợi ích của chính các con, cũng như vì lợi ích của anh chị em các con, người mà các con 

không hiểu hay không chấp nhận. ” 

 

“Vì lợi ích của tính toàn vẹn của kênh này, Ta sẽ không nói thêm về chủ đề này. Trái tim Ta là không 

còn phân chia nữa, và trên thiên đàng - Ta sẽ có con đường của Ta. Nhưng, cho đến lúc đó - nếu các 

con muốn làm hài lòng Ta, đừng tấn công đức tin của người khác, cũng như niềm tin của họ. Nếu các 

con vẫn đang làm điều đó, các con không chú ý đến những gì Ta đã dạy các con ở đây. ” 

 

“Trên thiên đường, các con sẽ biết sự thật. Trên trái đất, các con nhìn xuyên qua một cái ly. Đừng cho 

rằng phải biết tất cả những mầu nhiệm của sự nhập thể, sự chết và sự phục sinh của Ta. Thay vào đó, 

hãy biết rằng Ta đã yêu tất cả mọi người và đã chết trên thập tự giá để có họ ở trên thiên đường với 

Ta mãi mãi. Biết rằng máu Ta đã đổ ra là cho tất cả những ai thừa nhận Ta, bất kể niềm tin của họ là 

gì. ” 

 



“Hãy biết rằng Ta làm việc trong lương tâm của tất cả mọi người, cho dù họ có chọn nghe hay không. 

Và, Ta không muốn bất cứ ai bị hư mất. Hãy biết rằng các con không đủ điều kiện để đánh giá đức tin 

của anh em mình, bởi vì các con không biết Ta đang làm việc trong lương tâm của họ như thế nào. " 

 

“Hãy ra khỏi những cuốn sách quy tắc và nhận biết Ta trong Thần Khí và trong Chân Lý. Đặt sách quy 

tắc của các con xuống và lắng nghe giọng nói của Ta - rất sớm bây giờ và tất cả các sách quy tắc của 

các con sẽ bị đốt cháy trong đám cháy của phản kitô. Vậy thì các con sẽ được biện minh như thế nào? 

Có phải theo quy tắc của các con không? Hay bởi mối quan hệ của các con với Ta? ” 

 

“Sự quở trách đủ cho bây giờ. Ta yêu các con cách dịu dàng, và với chính Máu của Sự Sống của Ta. Ta 

đã đặt một ví dụ để các con làm theo. Đó là bởi tình yêu của các con dành cho nhau mà Ta sẽ nhận ra 

các con, khi Ta đến để cất Cô Dâu của Ta lên. ” 


