
53. Lời Cảnh Báo Nghiêm Trọng… Nếu không có tình yêu, các con sẽ không đứng 

trước Mặt Ta 

 

Những lời của Chúa Giêsu đến Chị Clare, ngày 20 tháng 4 năm 2015 

 

"Nhiều người chắc chắn rằng họ đã sẵn sàng đứng trước Mặt Ta. Nhưng họ không có cái nhìn tốt bên 

trong họ, hoặc trong gương của Ta. Điều này làm Ta lo lắng, Clare, nó làm Ta lo lắng, sợ rằng họ đã có 

sự sẵn sàng chua , và họ vẫn còn cãi nhau và cắn nhau - họ vẫn còn tung tin đồn và nói dối về nhau. 

Họ vẫn cáo buộc với sự miễn cưỡng, nghĩ rằng họ đúng và người kia sai. " 

 

"Tuy nhiên, Ta nói với các con, họ không sẵn sàng đứng trước mặt Ta. Họ mù quáng vì sự tự công 

chính, họ đang trên đường đi tìm kiếm thế giới, nhưng họ không phù hợp với áo cưới. Ta không thể 

mặc quần áo trắng sạch cho những người vẫn ghen tị và phá hoại bằng miệng lưỡi của họ. Ta không 

thể mặc áo cho bất cứ ai không yêu anh em của mình khi họ yêu mến Ta. " 

 

(Clare nói) Ôi lạy Chúa Giêsu, trong giây phút này con nghĩ con chưa đạt được tiêu chuẩn đó. 

 

(Chúa Giêsu) "Với con, Ta nhìn vào ý định của con. Nhưng với những người khác, Ta sẽ làm như vậy. 

Nếu con cố gắng bỏ đi sự không thích, hận thù, oán giận, ghen tị, không ưa người khác - Ta sẽ giúp 

con và điền vào phần còn lại. Đó là tất cả trong ý chí. Nhung nếu con cố ý tham gia vào sự ghen tị, tin 

đồn, hận thù, tự hào và tự công chính... con đang gặp rắc rối nghiêm trọng. " (nếu làm được) 

 

"Tất cả những gì Ta yêu cầu của con, thì con sẽ phù hợp với áo cưới nguyên sơ của mình, là một sự 

trung thực tự nguyện đánh giá. Nếu con đang khinh bỉ, và coi thường ai đó - tự nguyện, hay cố ý - con 

sẽ không đứng trước Mặt Ta trong ngày đó. " 

 

Lu-ca 21:36 

Vậy, các con hãy luôn luôn cầu nguyện, hầu cho mình được xem như xứng đáng để thoát khỏi những 

điều đó, mà sẽ xảy ra, và đứng vững  trước Mặt Con Người.  

 

"Nếu Ta yêu các con và các con không cam kết yêu thương người khác, các con không xứng đáng để 

thoát khỏi những gì sẽ diễn ra trên trái đất. Tình yêu sẽ là bài kiểm tra, không phải là học thuyết... vì 

điều đó sẽ qua đi. Không phải lời tiên tri, vì điều đó cũng là thoáng qua. Các con có thể là một tiên tri 

có đầy 'Lời của Chúa' nhưng nếu các con không yêu thương, các con sẽ không đứng vững được. "  

 

(Clare nói) Ôi lạy Chúa, điều đó dường như thực sự khó khăn quá?  

 

Tại thời điểm này, tôi phải dừng lại và đi đến chồng tôi để phân biệt vì sự khắc nghiệt của từ này. Thật 

khó cho tôi để tiếp tục, dường như nó không có tính cách từ những sứ điệp khác mà Chúa đã ban cho 

tôi. 

 



 

(Chúa Giêsu) "Ta không nói rằng con phải hoàn hảo trong suy nghĩ, lời nói và hành động - vì không có 

gì là hoàn hảo. Nhưng ý định của con là hoàn hảo: yêu thương hoàn hảo, tử tế, thương xót và giải trí 

hoàn toàn không có ác cảm đối với người khác - nếu con đã đưa ra quyết định này, con sẽ đứng vững. 

" 

 

"Nhưng nếu con đang đứng trong sự tự công chính, chỉ ngón tay, cãi nhau, đánh giá, đứng ở chỗ của 

Ta đưa ra bản án... thì con sẽ phải chịu ở lại trong cuộc đại nạn. Tại sao con nghĩ Ta đã ban cho con tất 

cả những suy nghĩ này Clare? " 

 

(Clare thưa) Dạ thưa, Để chuẩn bị cho chúng con? 

 

"Đúng vậy. Ta không muốn để một ai lại sau lưng, nhưng một số các con đã làm cho trái tim của mình 

mạnh mẽ hơn, và trói người vô tội và người mù. Nhiều người trong số các con trên internet đã chụp 

ảnh của nhau. Các con đã làm tổn thương, tàn phế và để cho họ phải chết, bị cô lập, bị khinh thường 

và không sinh hoa quả cho công việc của họ. Trừ khi các con ăn năn và được tìm thấy như là một 

người vô tội không thể trách, các con cũng có thể bắt đầu lập kế hoạch để ở lại đây trong cuộc đại 

nạn. Các con sẽ không được cất lên. " 

 

"Tình yêu là tiêu chuẩn của Ta. Kiên nhẫn, đau khổ, nhân từ, thương xót, hiền lành, các Mối phúc - đây 

là một mô tả về Cô dâu của Ta. Nếu các con cố ý phản đối những phúc lạc, các con vẫn không có trái 

tim của Ta, các con vẫn không giống Ta. Cô dâu của Ta phải giống Ta! " 

 

"Một số các con sẽ nói, 'Điều này quá khắc nghiệt!' Nhưng Ta nói với các con rằng, các con không hối 

cải về những tội lỗi này, các con đang chứa đựng hận thù. Ta có cưới một cô dâu giấu mình trong sự 

căm ghét, ghen tuông và hận thù khong? Nếu các con thực sự hối cải về những tội lỗi này, các con sẽ 

được cất lên. " 

 

(Clare nói) Tôi bắt đầu do dự? 

 

(Chúa Giêsu) "Clare, làm ơn, Ta đây... đừng làm Ta thất vọng. Ta có nên chờ đợi cho đến sau ‘Cuộc 

Thu Hút’ (Rapture) để họ mới biết rằng mình không xứng đáng đứng trước Ta không? Tại sao con nghĩ 

rằng Ta trừng phạt con rất nghiêm khắc khi Ta nhìn thấy một trong những thái độ trong con? Con có 

nhận ra mức độ nghiêm trọng của hành vi này không? Ta có nên thưởng một linh hồn bằng một thân 

thể không hư nát và ở trên thiên đường mà ghét anh chị em mình - người mà Ta đã chịu đựng đau 

khổ và đã chết vì họ không? " 

 

"Ta không quan tâm đến những gì người khác đã làm cho con. Nếu con là Cô dâu của Ta, Ta đã ban 

cho con ơn để tha thứ và làm một hành động theo ý muốn để yêu người đó vì Ta. Ta đã ban ơn cho 

từng người một.  

 

 



Nếu các con không thực hành, Ta nghĩ gì? Ta có nên cưới 'Cô ấy làm bạn đời của Ta, nhưng cô ấy ghét 

linh hồn mà Ta đã chết vì họ' không? Đó có phải là một cái ách bằng nhau không? Con nhìn đi, Ta có 

thể bỏ qua những điểm yếu của con, nhưng Ta không thể bỏ qua tính ngoan cố của con. "  

 

"Có những người trong số các con có lẽ rất yếu đuối, hoặc thiếu sự hiểu biết, và chua trưởng thành để 

làm như Ta nói. Đối với họ, thì có lòng thương xót. Nhưng vì các con, những người gọi mình là môn đệ 

của Ta, và là những thầy và các tiên tri, các con phải đi theo những cách của Ta. "    

 

"Có phải Nó không có trong Matthew 7: 21-23 không? 

21 Không phải ai thưa cùng Ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, sẽ được vào nước thiên đàng, nhưng hễ ai 

làm theo Thánh Ý Cha Ta, Đấng ngự ở trên trời sẽ bước vào. 

22 Trong ngày đó nhiều người sẽ nói với Ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi đã không nói tiên tri vì 

danh Chúa, và nhân Danh Chúa mà trừ quỉ, và nhân danh Ngài làm nhiều phép lạ sao? 

23 Ta sẽ tuyên bố với họ rằng: Ta chưa bao giờ biết ngươi; ĐI CHO KHUẤT MẮT TA '. 

 

I Cô-rinh-tô 13: 2 

Nếu tôi có ơn nói tiên tri và có thể hiểu hết được mọi bí ẩn và mọi kiến thức, và nếu tôi có đức tin có 

thể dời núi, nhưng không có tình yêu, thì tôi chẳng là gì cả. 

 

"Nào bây giờ, mặc dù tội lỗi của các con đỏ tươi, Ta sẽ làm cho nó trắng như tuyết. Ta đang đứng 

trước mặt các con, chờ đợi các con ăn năn, quay lưng lại với những cách xấu xa của mình, và nắm lấy 

những gì là đúng. Ta đã không đến trước mặt các con để trừng phạt, và để các con chảy máu, Ta đã 

đến để băng bó vết thương của các con và ban cho các con nhiều và nhiều hơn nữa những ơn lớn hơn 

để xây dựng vương quốc của Ta. "  

 

"Tìm kiếm Ta trong những giờ kinh sáng trong trầm tư và tĩnh lặng khi Ta có thể di chuyển trái tim của 

các con và phơi bày những điều không làm Tai hài lòng. Ta có lòng từ bi và thương hại các con, Ta sẽ 

ôm hôn và khôi phục lại các con và chắc chắn sẽ mang các con đến với Ta vào ngày đó, mà nó sớm 

đến gần. "    

 

"Ta yêu các con, và những người mà Ta yêu, Ta trách cứ. Không có gì làm cho Ta buồn hơn, là loại bỏ 

những người bị mù sau ‘Cuộc Thu Hút’ (Rapture). Đó là lý do tại sao Ta đã nói điều này trước cho các 

con. Làm ơn lắng nghe Ta một cách nghiêm túc, hãy trở lại và nhìn sâu vào những nơi sâu thẳm trong 

tâm hồn các con. Cho phép Ta đổ thuốc chữa bệnh của Ta về những bệnh nhiễm trùng mà các con có 

thể được trình bày hết thảy và toàn bộ với Ta, không thiếu gì cả. Những Cô dâu của Ta, Ta yêu các con 

cách dịu dàng, đừng thối lui. " 


