
64. Sự Sửa Chữa của Đức Chúa Trời và Tầm Quan Trọng của Sự Tự Giác Kiến 

 

Những Lời từ Chúa Giêsu ban cho Chị Clare. Ngày 4 tháng Năm, 2015  

 

(Clare) Chúa ơi, Ngài có điều gì muốn nói tối nay không?  

 

Chúa Giêsu bắt đầu… “Về trừng phạt. Sự trừng phạt của Ta không dành cho các tội nhân trong cuộc 

đời này. Nó dành cho những người Ta yêu. Và nó không phải là hình phạt mà là sự giáo dục. Mọi thứ 

đều có phản ứng bình đẳng và phản đối và không có hành động nào không ảnh hưởng đến thế giới. 

Có quá nhiều hiểu lầm rằng khi những điều xấu xảy ra do hậu quả của hành động của ai đó, đó là hình 

phạt khiến họ cảm thấy tồi tệ. Nó là xa từ sự thật như thế nào! Nó không phải là hình phạt, nó là một 

sự sửa chữa trong sự hiểu biết của họ để họ có thể cân nhắc để chịu trách nhiệm cho mỗi từ, mọi 

chứng thư. ” 

 

“Mỗi người đều có một vòng tròn gợn sóng từ xung quanh họ. Nó nhập vào những vòng tròn khác, 

hòa trộn với chúng và sinh thêm một vòng tròn khác. ” 

 

“ Khi Thiên Chúa ở giữa vòng tròn đề tài và những gì các con làm là kết quả của sự vâng phục những gì 

các con tin - ân sủng dồi dào, linh hồn được chữa lành và chuyển hóa . Nhưng khi các con đang ở 

trung tâm của vòng tròn này, các con rút ra khỏi các vòng kết nối khác. Các con giống như một cơn lốc 

lấy từ người khác, tạo ra sự trống rỗng, rối loạn và thiếu thốn. “ 

 

“Quá nhiều người sống cuộc sống cho chính mình và những người lấy từ những người khác bằng cách 

lôi về cho chính mình. Ước chi các con có thể thấy được động lực này mạnh đến mức nào. Ta đã 

không đến để đánh đòn hay trừng phạt cô dâu của Ta - thay vào đó Ta ở đây để giáo dục cô ấy để đưa 

ra những lựa chọn đúng đắn với sức mạnh mà cô ấy đã ảnh hưởng đến thế giới. ” 

 

“Khi một trong những đứa con của Ta hành động ích kỉ vì sự ghen tuông, cô ấy vơ vét những thứ từ 

những người khác cho mình và nó bị nuốt chửng và chìm xuống đáy hồ. Nó không còn có hiệu quả 

nữa, thay vào đó nó trở nên chết và trì trệ trong linh hồn đó. ” 

 

“Tuy nhiên khi người ta tiếp cận để làm tốt - và cho đi, các vòng tròn tiếp tục va vào nhau, thậm chí 

trên khắp thế giới và nhiều điều tốt lan tỏa. Thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn. "Khi Ta trừng 

phạt và sửa chữa nó là vì phúc lợi của, không chỉ một người mà cho toàn bộ cơ thể - tất cả đều có thể 

học cách từ thiện và để tránh điều ác... vì điều ác làm tổn thương và tước đoạt cuộc sống của người 

khác. “ 

 

“Ta không uốn nắn vì thù hằn, nhưng vì tình yêu - với hy vọng rằng linh hồn sẽ thấy hiệu quả mà cô ấy 

đã có đối với người khác. Cô dừng lại khi cô bị trừng phạt và tự hỏi: “Tại sao, Chúa ơi, Ngài có cho 

phép điều này xảy ra không? Và Ta nhanh chóng trả lời, nếu cô ấy vẫn thực sự cởi mở. Sự trừng phạt 



của cô tạo ra kết quả là tội lỗi của cô được tạo ra ở những người khác, vì vậy cô có thể nếm thử và 

cảm nhận được sự tổn hại mà cô đã làm. ” 

“Bằng cách này, Ta ban ân sủng mới của mình để vượt qua tội lỗi này và cô ấy có thể vượt lên trên 

động cơ ích kỷ của chính cô ấy, và chinh phục cái ác được cung cấp cho cô ấy vào mọi lúc bởi những 

con quỷ đang xếp hàng đợi để cô ấy ngã. ” 

 

“Ta không vui mừng khi thấy cô ấy chấn thương phải chịu đựng - Ta thương tiếc với cô ấy. Và đó là lý 

do tại sao Cô dâu của Ta cũng phải làm như vậy, ngay cả khi họ là nạn nhân của sự gian ác của cô ấy. ”  

 

(Clare) Chúa ơi, làm sao chúng con biết liệu chúng con đã làm điều gì đó sai hay chúng con đang bị 

chống đối?   

 

“Ta làm việc trong lương tâm của các con. Các con sẽ cảm thấy một bóng tối, một nỗi buồn bên trong 

nơi hành vi phạm tội đã được thực hiện, khi các con nghĩ về nó. Sẽ có một điểm gắn bó mà nói… 'Đợi 

một chút… có thứ gì đó ở đây để tôi xem xét… 'Đó là một niềm tin nhẹ nhàng - không phải là một sự 

lên án gay gắt. ” 

 

“Nó không phải là sự buộc tội trong cảm giác, đúng hơn là kết án… cho đến khi linh hồn nói với chính 

mình, 'Tôi nghĩ tôi có thể đã không làm điều đúng đắn ở đây.' Và khi ý nghĩ đó phát triển như vậy thì 

niềm tin, cho đến khi cô nhận ra nguồn gốc của sự đau khổ của cô... 'Nó xảy ra vì đâu...' ” 

 

“Sau đó, Ta bắt đầu đối phó với cô ấy về hậu quả và bao nhiêu người cô ấy làm tổn thương bởi hành 

động của mình. Ta muốn cô ấy nhìn thấy những ảnh hưởng của tội lỗi của mình để cô ấy sẽ hiểu nó 

phá hoại như thế nào. Không phải vì Ta tức giận, vì Ta cho phép cô ấy gặp tai nạn, hoặc mất một cái gì 

đó rất quan trọng. Không, nó là để ngăn chặn cô ấy chết trong cách của mình và thu hút sự chú ý của 

cô ấy. ” 

 

“Khi các con bị tấn công, các con sẽ không cảm thấy niềm tin nhẹ nhàng, các con sẽ cảm thấy bị lên án 

nặng nề, như thể giận dữ đang bị ném vào mình - và đó là nếu các con có thể thấy nó trong chiều kích 

ma quỷ. Các con đang bị tấn công, hạ cấp, suy nhược, bị cướp đi bình an và niềm vui, cảm thấy tuyệt 

vọng. Đó là cái chết mà những gì đang được cho các con ăn là từ lĩnh vực ma quỷ. “ 

 

“Với niềm tin đến hy vọng, và mong muốn đúng sai. Nỗi buồn vì đã làm tổn thương người khác - đó là 

nếu lương tâm của các con nhạy cảm và được hình thành tốt theo Trái Tim của Ta. Các con bắt đầu 

thấy mặt thật của chính mình mà các con đã trốn tránh: ghen tuông, rên rỉ, lười biếng, trả thù. Các 

điều xấu bắt đầu xuất hiện và các con muốn tránh nhìn nhưng các con không thể - nó quá rõ ràng nếu 

các con thành thật với chính mình. ”   

 

“Các con thấy đấy, Ta đang dạy các con cách nhìn từ quan điểm của Ta. Điều đó có nghĩa là các con 

phải bước ra khỏi chính mình và xem cách người KHÁC bị ảnh hưởng. Thế thì động cơ của các con bắt 

đầu hiện lên, các con bắt đầu thấy bóng tối trong bản thân mình đã bị ẩn đi. Các con thấy điều này bởi 

vì các con đang ở trong một góc độ cao và có thể thấy tất cả các gợn sóng khi chúng tác động đến 



những người khác, thay vì ở trung tâm của gợn sóng của mình. ” 

 

“Các Cô Dâu của Ta, hãy rất thận trọng. Ma quỷ đến để giết, ăn cắp và tiêu diệt. Bất cứ lúc nào các con 

đang giải trí một ý nghĩ về bản chất đó, các con có thể chắc chắn ai là tác giả của nó. Đừng bị dẫn dắt 

đến ma quỷ, đừng vứt bỏ nhiều thứ của các con với ma quỷ mà mục đích của nó là phá hủy cái gì là 

tốt và kích thích thúc đẩy. ” 

 

“Chống lại những lời đề nghị của hắn ta và cầu nguyện lên Ta để vượt qua chính mình, bất kể động cơ 

của các con có thể là gì. Ta đang xem vỡ kịch tuyệt vời này để xem những cô trinh nữ nào đang có đầy 

dầu cho đèn của họ. Và đèn của ai bị hết dầu. Đừng để mình bị bỏ lại với kẻ khờ dại! Thay vì vậy, bảo 

vệ cái gì tốt cho người khác và nhìn vào đèn của riêng mình, nó được cắt tỉa đúng cách. ”  

 

“Và đối với những người trong các con, những người cảm thấy đó là công việc của các con để phơi 

bày lỗi lầm trong các tôi tớ của Ta, hãy cẩn thận. Vì chỉ một mình Ta có đủ thẩm quyền để phán xét - vì 

sợ rằng các con bước vào vị trí của Ta và chiếm đoạt thẩm quyền của Ta. Có nhiều điều các con vẫn 

không hiểu, vẫn còn nhiều cãi vã và chia rẽ giữa các con. Như Kinh thánh đã có nói, Ta muốn cho các 

con ăn thức ăn đặc, nhưng các con vẫn còn chưa trưởng thành bởi vì các con đang nói ‘Tôi với cái này’ 

và ‘Tôi với cái đó’ và ‘Tôi đã chịu phép rửa bởi người này.’ ”  

 

“Đây có phải là sự non nớt của một đứa trẻ chưa dứt tã không? Vâng, Ta nói với các con có. Đây là lý 

do tại sao các con thiếu giáo lý cần thiết có thể chuẩn bị cho sự ngự đến của Ta, bởi vì các con đang 

bận rộn với những ý tưởng ngu xuẩn. Làm ơn, làm ơn, hãy chú ý ... đừng liều lĩnh làm tổn thương 

người khác. Có một cái giá phải trả, và Ta thích yêu và ban phước lành cho các con hơn là sửa chữa 

các con với những sự trừng phạt. ” 

 

“Ta sẽ đến thăm mỗi người trong các con tuần này, với bài học này. Ta sẽ tiết lộ cho các con nơi các 

con đã đi lạc lối. Ta sẽ nhẹ nhàng và kết án, không kỷ luật. Tại sao? Bởi vì Ta yêu các con dịu dàng và 

các con yêu Ta và không muốn xúc phạm Ta. Vì vậy, nếu Ta tiết lộ cho các con rằng các con đang xúc 

phạm Ta thế nào, bởi tình yêu của các con dành cho Ta, các con sẽ dừng lại và nó sẽ tốt với các con và 

Ta. 

 

“Vì vậy, hãy nhận phước lành của Ta về cái nhìn sâu sắc vào những suy nghĩ và việc làm của các con 

ngay bây giờ. Hãy can đảm. ” 


