
61. Các vết bẩn cuối cùng trên Áo Cưới của các con &  

Não Trạng Siêu Phàm và địa ngục 

 

Những Lời dạy từ Chúa Giêsu qua Chị Clare, Ngày 1 tháng 5 năm 2015 

 

(Nếu không có tình yêu, các con không thể gọi mình là cô dâu của Ta! Thế nào là TÌNH YÊU đích thực) 

Chúa Giêsu bắt đầu… “Hãy nói về tình yêu. Con có nghĩ chúng ta có thể loại bỏ chủ đề của tình yêu 

không? ” 

 

(Chị Clare) Thưa, chắc chắn không, Lạy Chúa. 

 

“Tình yêu hoạt động theo nhiều cách khác nhau mà nhiều người không nhận ra. Đó là một hành động 

của tình yêu và một hành vi thương xót để tha thứ cho ai đó khi họ nói điều gì đó làm tổn thương các 

con. Để có một sự sỉ nhục đối với họ không phải là tình yêu - để bỏ qua lỗi của họ, đó là tình yêu. Để 

bắt lỗi một ai đó khi nó thực sự không cần thiết cũng không phải là tình yêu. Để tìm ra lỗi của người 

khác, không phải là tình yêu. Để làm suy yếu hoặc làm nhục người khác không phải là tình yêu. ” 

 

“Tình yêu bỏ qua những thiếu sót của người khác, bởi vì cô ấy biết cô ấy thậm chí còn có những lỗi 

lầm tồi tệ hơn mà những người khác bỏ qua trong cô ấy. Tình yêu thông cảm với sự xuống dốc, không 

thêm nhiều cáo buộc chống lại họ. Cô thấy rằng số phận của cô có thể thay đổi vào ngày mai và cô có 

thể ở cùng một nơi. Tình yêu không chỉ ngón tay khi ai đó té ngã. Thay vào đó cô thấy mình trong tình 

trạng khó khăn tương tự và ngày mai có thể đến lượt cô. “ 

 

“Các Cô Dâu của Ta, nếu các con vui mừng trong lòng khi ai đó đã ngã, các con đã không yêu. Ta biết 

các con cố gắng kiểm soát bản thân bên ngoài nhưng bên trong các con đang vui mừng rằng số phận 

cuối cùng đã bắt kịp với một người đã là một cái gai ở bên cạnh mình trong một thời gian dài. “ 

 

(Chị Clare) Chúa ơi, Ngài đang đọc thư của con. 

 

(Chúa Giêsu) “Vâng, Ta biết con gái yêu quý, con đã không yêu như Ta đã muốn con yêu. Tuy nhiên, 

vẫn còn một chút thời gian để thể hiện mối quan tâm thực sự mà không có niềm vui sướng trong lòng 

mà ai đó cuối cùng đã cắn phải bụi. Thật không dễ dàng khi ai đó là đối thủ hoặc công khai phê phán 

các con. Ta muốn con xem xét tốt, Con gái, rằng Thiên Chúa không phải là điếc, câm hay mù, và Ngài 

có thể và sẽ đọc những suy nghĩ ẩn của trái tim của các con. Đó là nơi Ta cần các con thay đổi. “ 

 

“Sâu, rất sâu bên trong. Không chỉ là ngoài da, 'Ta cảm thấy quá tệ đối với người đó'. Nhưng một nỗi 

đau chân thành đích thực cho sự xấu hổ của họ. Một cách để cảm thấy điều này là thực sự tiếp cận 

với họ, cung cấp cho họ một bàn tay giúp đỡ, và tất nhiên, cầu nguyện cho sự phục hồi của họ. “ 

 

 

 



“Con biết đấy, thật là đau đớn khi Ta đối phó với các con về niềm tự hào, Tình yêu nhìn vào người 

khác và cảm thấy nỗi đau của họ và không muốn gì hơn là cởi nó ra khỏi vai họ. 'Chúng ta' không thể 

làm gì, bởi vì bài học phải đi sâu để tạo nên dấu ấn và thay đổi của nó. Đã bao nhiêu lần Ta muốn tiếp 

cận và an ủi một trong những đứa con của Ta đã lạc lối nghiêm trọng, nhưng Ta không thể hoặc bài 

học sẽ không dính vào. Thay vào đó Ta phải lùi bước và cho phép thời gian để khắc sâu bài học vào 

trái tim của họ để nó sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Vì vậy, tại cơ hội tiếp theo, họ sẽ vượt qua bài kiểm 

tra. Điều này rất, rất đau đớn đối với Ta. Tuy nhiên, Ta bị trói buộc bởi trách nhiệm để bước lùi lại và 

cho phép thời gian để rửa linh hồn cho đến khi nó được ghi khắc sâu sắc. “ 

 

“Nếu các con đã hoàn hảo, nếu các con là những Cô Dâu phù hợp với Ta, trái tim các con phải phù hợp 

với Ta. Các con phải đau buồn khi Ta đau buồn, và yêu khi Ta yêu. Không có dấu hiệu lớn hơn về tình 

yêu của các con đối với Ta hơn là cách các con phản ứng với anh chị em của mình khi họ gặp rắc rối. ” 

 

(Chị Clare) Chúa ơi, con có thể thấy vẫn còn có sự gian ác trong lòng con. Xin Chúa, hãy cho con biết 

làm thế nào con có thể thay đổi điều đó. 

 

(Chúa Giêsu) “Con đã và đang làm điều đó, Clare. Hãy đặt mình vào vị trí của người khác. Điều đó sẽ 

hoàn thành hai điều liên quan chặt chẽ... bác ái và khiêm nhường. Tiếp tục nhìn vào cái tốt ở những 

người khác và những thiếu sót nơi chính mình. Đây là chùm cân bằng tuyệt vời - những lỗi của các 

con, những đức hạnh của họ. Khi các con kỷ luật tâm trí của mình để có cách tiếp cận này, các con vẽ 

gần vương quốc của Thiên Đàng. Và ngược lại khi các con lẩm cẩm về lỗi lầm của họ và đức tính của 

mình, vương quốc của bóng kéo đến gần các con. “ 

 

“Đây là những suy nghĩ của Satan. Kẻ tố cáo, đặt người khác xuống, tôn cao một người. Khi các con 

suy nghĩ theo cách đó, các con nghĩ giống như hắn. Điều đó đủ để làm các con sợ hãi loại hành vi này. 

Sự gian ác kéo đến và khuây khỏa sự gian ác. Đức hạnh thu hút đức hạnh. “ 

 

“Con cái của Ta, khi các con được đưa lên với những lỗi lầm và thiếu sót của người khác, các con đang 

mời gọi một sự sụp đổ nghiêm trọng. Các con cũng đang khiến Ta rút lại khoảng cách với các con và 

phản đối các con ngay cả trong các chủ trương 'thánh thiện' của mình. Vì thực ra, thánh thiện thế nào 

là một cam kết khi bên dưới bề mặt các con đang sôi sục với sự ghen tuông và tìm kiếm lỗi và thậm 

chí lan truyền nó cho người khác? Các con có nghĩ rằng bất cứ điều gì các con thực hiện với trái tim đó 

là làm hài lòng Ta không? Tốt, các con đúng. Nó không phải vậy! “ 

 

“Nhưng ngay cả một chút, rất ít, sự ôn hòa và tôn trọng người khác, ngay cả những điều nhỏ nhặt nó 

làm Ta hài lòng vì động cơ là tình yêu. “ 

 

 

 

 

 



“Nếu tình yêu không phải là động cơ, bất cứ điều gì các con thực hiện sẽ cháy trong ngọn lửa thanh 

tẩy. Điều quan trọng không phải là gian sảo thế nào, có học thức, được nghiên cứu và trình bày - nếu 

nó không được thực hiện với tình yêu như động cơ chính nó sẽ cháy trong lửa. Đó là lý do tại sao rất 

nhiều người đã được lên thiên đàng và đã khám phá ra một bà nội trợ đang ngồi trên ngai vàng, trong 

khi các nhà truyền giáo nổi tiếng đang đi bộ trong các tòa án bên ngoài hoặc thậm chí cả ngoài trời mà 

không có phần thưởng. Động cơ duy nhất của cô trong những gì cô đang làm là tình yêu dành cho Ta 

và cho anh chị em của cô. Trong khi đó động cơ của một người nổi tiếng là niềm tự hào, có ảnh 

hưởng, danh tiếng và cạnh tranh để sửa lỗi người khác. Những thói quen này rất tương phản đối với 

Ta và các thánh nhân trên thiên đàng. Vì vậy, nó là quan trọng không phải tuyệt vời như thế nào 

những khám phá của họ, nếu con tàu bị hỏng nó sẽ không được tính đối với họ như là sự công chính. 

“ 

 

“Tốt cho các con để biết những điều này bây giờ, còn hơn là nhận ra trong giờ cuối cùng đó. Vì nếu 

các con ăn năn, tội lỗi của các con sẽ được rửa sạch, không bao giờ được tìm thấy. Việc làm của các 

con được thực hiện dưới ảnh hưởng đó sẽ không mang các con vào Thiên Đàng, nhưng những nỗ lực 

mới của các con được thực hiện với trái tim ngay chính, sẽ dẫn các con vào Thiên Đàng. “ 

 

“Rất nhiều sự thiếu hiểu biết về cách Thiên Đàng phán quyết những điều của con người. Sự ganh đua 

và cạnh tranh không có chỗ trên thiên đàng. Ta đang tìm kiếm để ban thưởng cho những linh hồn của 

những người thực sự thấy mình thấp kém hơn anh em của họ - những linh hồn luôn luôn ngồi chỗ xa 

nhất dưới cuối cùng, những linh hồn làm cho người khác trông tốt lành, trong khi họ tự bước ra phía 

sau vào chỗ ẩn dật. Sự thù hận, ganh đua là đáng ghét. ” 

 

(Chị Clare) Ôi Chúa ơi, con thấy có men trong con, xin hãy giúp con. Con rất xấu hổ về bản thân mình. 

 

(Chúa Giêsu) “Vâng, Ta sẽ giúp con, và Ta cũng thất vọng với những thái độ ẩn giấu này. Ta càng 

nuông chiều trên một linh hồn, họ càng nên trở thành nhỏ bé hơn, nếu không Ta không thể tin tưởng 

họ với nhiều hơn - và thậm chí những gì họ có, có thể làm việc cho sự sụp đổ của họ. “ 

 

(Chị Clare) Chúa ơi, con đang quyết tâm bây giờ và ở đây, con không muốn một phần của tội lỗi đó. 

Làm ơn, xin Chúa giúp con vượt qua bản thân mình. 

 

(Chúa Giêsu) “Con gái của Ta, đó là tất cả hành trình của con trên trái đất này. Đây là những thử 

nghiệm cuối cùng về việc con yêu mến Ta như thế nào, cách ăn sâu với Ta, suy nghĩ của con là: con 

hoàn toàn yêu thương người khác như thế nào, con không bao giờ muốn nhìn thấy bị họ hạ cấp, 

nhưng luôn tiến bộ và các con thấy niềm vui của mình trong tiến bộ của họ trong khi con vẫn ở cùng 

cấp độ. Đây là những bài kiểm tra khó, nhưng rất cần thiết. Nhưng tất cả đều phải vượt qua chúng 

nếu họ sẽ chế ngự được xác thịt của họ. Một ngày nào đó, một ngày nào đó, các con sẽ đạt đến điểm 

này. Một ngày nào đó. “ 

 

(Chị Clare) Sớm muộn gì cũng được, con cầu nguyện.  

 



(Chúa Giêsu) “Điều đó tùy thuộc vào con, con gái yêu dấu của Ta, những ân sủng đang chờ đợi ở đôi 

cánh. Tất cả những gì cần thiết là một mục đích của việc sửa đổi và từ chối  làm bất cứ điều gì không 

phải là bác ái. Tất cả các con đều không an toàn, tất cả các con đều cảm thấy rằng các con cần phải 

được khẳng định. Nhiều người trong số các con đã tàn phá tuổi thơ và nó đã đưa các con tất cả những 

năm này để nắm bắt chính mình. Những người khác đã hư hỏng như trẻ em và cuộc đấu tranh của họ 

thậm chí  còn nghiêm trọng hơn. Chỉ cần nhớ, đây không phải là về việc hạ cấp các con và tôn trọng 

người khác, vì không ai có giá trị hơn Máu của Ta đã đổ ra trên Thập Tự Giá. Đó là giá trị thực của 

mình, nếu các con muốn đánh giá như các thẩm phán thế giới. “ 

 

“Không một ai trong các con được yêu thương hơn người khác, Ta yêu mỗi một người trong các con 

và thấy các con được hoàn thành việc trở thành người mà Ta đã tạo ra. Vâng, Ta nhận được nhiều 

niềm vui hơn khi nhìn thấy một linh hồn chiến thắng trong cuộc sống của họ, nhưng Ta không còn yêu 

họ nữa vì nó. Ta cũng yêu những thất bại nhiều như vậy. Nó chỉ làm Ta buồn khi thấy một hướng đi 

ngu xuẩn mà họ đã chọn cho cuộc sống của họ. Nó thật sự làm Ta đau buồn. “ 

 

“Vì vậy, tất cả những gì Ta đang nói với các Cô dâu của Ta, nhìn sâu hơn, nhìn vào gương của Ta, tìm 

kiếm sự chấp thuận từ một mình Ta. Đừng quay đầu và so sánh bản thân mình với người khác, đây là 

chiến thuật của Satan để biến các con khỏi con đường của đức hạnh. Không, hãy để Chúa Thánh Thần 

tiết lộ những nơi bị bệnh này trong linh hồn của mình và cho phép Ta chữa lành các con bằng tình yêu 

của Ta. “ 

 

“Hãy làm điều này với trái tim bây giờ, những đứa con yêu quý của Ta, đưa nó vào lòng và lật lên một 

chiếc lá mới. Ta sẽ đưa các con lên Thiên Đàng sớm và đây là một số vết bẩn cuối cùng trên áo choàng 

của các con. Ta yêu các con, Ta sẽ làm việc với các con và cho các con. Dựa vào Ta để giúp các con, 

đừng cố gắng làm điều này một mình. Ta đang truyền đạt cho mỗi người trong các con trong thời 

điểm này, ân điển để đứng trước mặt Ta. Làm việc với nó. ” 


