
45. Chúa Giêsu phán... Đây là những cạnh cuối cùng trên đồ trang sức của Ta 
 
Lời từ Chúa Giêsu đã ban cho Chị Clare. Ngày 12 tháng 4 năm 2015  
 
Chúa Giêsu bắt đầu… "Cô dâu của Ta, khi Ta hình thành con, con chỉ đơn thuần là khúc than. Nhưng 
trong tầm nhìn của Ta, rất nặng nề với lời hứa của vinh quang của Ta được tiết lộ trong con. Trong khi 
con ở trên trái đất, con đang ở trong độ sâu của Trái đất dưới áp lực to lớn để một ngày, khi con lên 
gặp Ta, Ta có thể cắt lại mặt viên kim cương của con một cách hoàn hảo nhất mà không phải là một 
thuộc tính của vẻ đẹp tinh tế sẽ bị bỏ qua. " 
 
"Đây là lý do tại sao khi mọi người lên Thiên Đàng, họ ngạc nhiên trước vẻ đẹp của linh hồn thậm chí 
thấp kém nhất. Họ tỏa sáng với một tia sáng chói mà chỉ Ta mới có thể truyền đạt - và theo những áp 
lực của cuộc sống của các con trên trái đất, đến mức độ đó các con sẽ tỏa sáng. Vì vậy, không phàn 
nàn về những gì các con đang trải qua, vì nó đã được viết: ... rằng những đau khổ của thời gian này 
không là gì để so sánh với vinh quang sắp tới, điều đó sẽ được tiết lộ trong chúng ta. " (Rô-ma 8:18) 
 
"Vì vậy, Cô Dâu của Ta - giá trị của các con vượt xa hồng ngọc và vàng tốt nhất. Những áp lực các con 
phải chịu ngay bây giờ chỉ đơn thuần là tạo ra sự sáng chói mới mà ngay lập tức sẽ được tiết lộ trên 
thiên đàng khi các con trao đổi sự tham nhũng của các con cho sự không tham nhũng. Trong khoảnh 
khắc đó, nó sẽ được tiết lộ cho các con tại sao các con phải chịu đựng và cái đẹp không thể so sánh 
được trong các con. "   
 
"Mỗi người trong số các con là viên ngọc quý báu của Ta và Ta biết chính xác nơi để áp dụng cái đục 
và cái bàn quay để nghiền nát những khiếm khuyết và tiết lộ vẻ đẹp lộng lẫy của Linh hồn của các con. 
" 
 
"Ta biết thời gian đang rất cố gắng. Ta biết tất cả các con đang trải qua những thử nghiệm có vẻ như 
chúng sẽ không bao giờ kết thúc. Đó là bởi vì hành trình của các con trên trái đất này gần như là kết 
thúc, và trong những khoảnh khắc cuối cùng Ta muốn tô điểm cho các con vẻ đẹp hơn nữa cho đôi 
mắt của Tai để nhìn vào trong sự Vĩnh Cửu. " 
 
"Và những thử nghiệm này nó không chỉ dành cho các con, mà nó cũng dành cho các anh chị em của 
các con, những người chưa trao dâng cuộc sống của họ cho Ta. Ta ước ao không có một người nào bị 
hư mất, và ước chi có ai đó ăn chay và cầu nguyện hợp tác với Ta trong quá trình chuyển đổi. Sự đau 
khổ này là lời cầu nguyện và ăn chay của các con. Ai đó phải mang theo cây thập tự mà sự cứu chuộc 
đó sẽ trở nên đầy đủ nhất khi linh hồn quay sang Ta. " 
 
"Và với mục đích này, Ta cho phép những thập giá nặng nề này trong cuộc sống của các con.  
Hãy hiểu, đó là tình yêu dành cho các con và cho anh chị em của các con mà Ta đã ban cho các con 
những thập tự giá này. Phước cho những ai chịu đựng sự cám dỗ; vì khi được chứng minh, người Iấy 
sẽ nhận được một vương miện của sự sống, mà Đức Chúa Trời đã hứa với những ai yêu mến Ngài. " 
 
"Các con sẽ nhìn lại thời gian này và nói ước gì Ta đã ban cho các con những thử nghiệm nặng hơn 
nữa. Nhưng Ta hiểu sức chịu đựng của các con và Ta sẽ không cho phép các con chịu đựng nhiều hơn 
các con có thể xử lý, với ân huệ của Ta tăng sức cho các con. Vì vậy, khi các con cảm thấy rằng các con 
đang có giới hạn tuyệt đối của mình, quay sang Ta với sự tự tin tuyệt vời và cầu xin Ta ban thêm sức 
mạnh.  



Chạy đua cuộc đua này đến đích điểm và nhấn mạnh vào mục tiêu ơn gọi cao cả trong Ta, rằng vinh 
quang lộ ra trong Ta cũng có thể ở trong các con. Vì nếu các con chết với chính mình trong Ta, chắc 
chắn các con sẽ sống với Ta trong vinh quang. " 
 
"Ta đang nói với các con bây giờ rằng các con có thể chuẩn bị sẵn sàng để chịu thử nghiệm nhiều hơn 
sẽ tấn công các con. Nhưng nếu không có vũ khí được hình thành chống lại, nó sẽ hạ các con xuống, 
các con sẽ chiến thắng trong Ta. Hãy mạnh mẽ, can đảm và nhìn xa hơn tấm màn che này. Nắm lấy 
những lời hứa của Ta và không nhựợng lãnh thổ cho kẻ thù bằng bất kỳ cách nào. " 
 
"Hiểu rằng mỗi cạnh Ta đang chuẩn bị trong các con đã được tiền định từ khi bắt đầu thế giới để trở 
thành của các con, chỉ bây giờ chúng mới được mang đến sự hoàn hảo. Vì vậy, đừng tuyệt vọng, nắm 
chắc sợi dây của ân sủng, không buông bỏ. Các thử thách và thử nghiệm chỉ là tạm thời và chẳng mấy 
chốc các con sẽ nhìn thấy công việc tuyệt vời mà Ta đã hoàn thành qua các con trong những ngày cuối 
cùng của mình trên trái đất. Không có gì, hoàn toàn không có gì, rằng các con và Ta không thể cùng 
nhau hoàn thành khi các con trung thành với Ta và đứng vững trong đức tin. " 
 
"Giờ đây hãy nhận phước lành của Ta những cô dâu quý giá, và giữ lấy lời hứa của sự sống lại của các 
con vào trong vinh quang. Nó đang đến. Đây là những trang sức kết thúc hoàn hảo - hãy mang chúng 
cách dũng cảm. " 


