
82. Bước Chân của các Con trong Sự Vâng Lời, Ý Nghĩa Vĩnh Cửu của Chúng 
 
Thông Điệp Tình Yêu Chúa Giêsu ban cho chị Clare, ngày 18 tháng 5 năm 2015 
 
Chúa Giêsu đã bắt đầu... Xin vui lòng, Ta cần các con kiên trì, các linh hồn đang đạt được vì sự vâng lời 
của các con. 
 
(Clare) Chúa có một thông điệp nào cho Cô dâu quý giá của Ngài tối nay không ạ? 
 
(Chúa Giêsu) “Thật vậy, Ta có. Cô ấy đẹp không thể tả. Mỗi bước chân, mọi ý định đều được thánh 
hóa trong sự thánh thiện, vì cô ấy là của Ta. Cô ấy đã trao thân cho Ta, 100 phần trăm. Sự vâng lời của 
cô không chỉ đẹp, nó còn tinh tế. Trong khi phần còn lại của thế giới đang chạy tới chạy lui theo ý riêng 
mình, bước chân của cô được thánh hóa bởi sự vâng lời của cô. Cô ấy không thể nhìn thấy vẻ đẹp của 
đôi chân và từng bước chân của cô ấy, nhưng ngay cả điều đó cũng để lại một hương thơm thần 
thánh đằng sau cô ấy. “ 
 
“Nếu Ta đã vẽ cho các con một bức tranh về giá trị của sự vâng lời của cô ấy, các con sẽ thấy đôi chân 
đẹp và hoàn hảo trong đôi dép bằng vàng, đính ngọc trai và đồ trang sức và mỗi bước chân sẽ phát ra 
một giai điệu ngọt ngào. Và khi cô nhấc chân lên, hoa huệ sẽ lập tức mọc lên và tỏa hương thơm của 
chúng. Hơi bốc lên sẽ bao quanh chúng và phát ra ánh sáng. “ 
 
“Những nhiệm vụ của cô ấy càng khó khăn, âm thanh phát ra càng tuyệt vời, hoa trái càng nhiều. Và 
khi cô đi trên con đường mòn đó mỗi ngày, cây ăn quả sẽ bắt đầu mọc lên ở hai bên lối đi với những 
bông hoa thơm ngát, và cuối cùng là trái cây ngon duy trì cả những linh hồn mệt mỏi và bị chiến tranh 
tàn phá nhất. “ 
 
“Đây là ý nghĩa mà sự vâng lời của cô dành cho Ta, và những bông hoa tình yêu này không bao giờ 
phai như những thứ trên trái đất. Không, đúng hơn là chúng tiếp tục nhân lên, cho đến khi có một khu 
rừng đầy bông hoa. Chúng là những bông hoa có thể được hái và tồn tại mãi mãi, tỏa ra hương thơm 
của chúng trong suốt thời gian. Và Ta  đến khu vườn của cô ấy và tỉa những cây và hoa này để chúng 
sẽ cho quả nhiều hơn, và khu vườn này đẹp như thế nào với những cành cây và những cành cây treo 
tinh tế đẹp mắt như chúng ở vòm miệng. “ 
 
“Vì vậy, các con thấy đấy, sự vâng lời là điều không nhỏ. Nó không chỉ mang lại hoa quả cho thời điểm 
này mà còn ở cõi vĩnh hằng. Và Ta đi vào vườn và hái quả này và chuyển nó đến nhiều nơi khác nhau, 
nơi cần chữa bệnh. Các con thấy đấy, có những ân sủng được đầu tư vào loại trái cây này, vì nó được 
thực hiện trong tình yêu và sự vâng lời, nên ân sủng mang đến một loại trái cây có thể ăn được và 
mang lại lợi ích cho người khác. “ 
 
“Ôi, những mầu nhiệm Ta muốn chia sẻ với tất cả các con! Quá nhiều mầu nhiệm, và những điều sẽ 
làm các con ngạc nhiên vô tận! Việc làm của Thiên Đàng và đời sống tâm linh là không có kết thúc. Các 
con thấy đấy, sự vâng lời này tạo ra một bầu không khí của Thiên Đàng. Quả thật vương quốc của Ta 
đã đến, Thánh ý của Ta đã được thực hiện. Và ồ, đúng vậy, lũ quỷ ghét những khu vườn tâm linh này 
và liên tục tìm ra cách để tiêu diệt chúng. “ 
 
 
 



“Chúng chủ yếu là sử dụng tính ích kỷ. Niềm vui của vòm miệng có thể truyền cảm hứng cho sự ích kỷ, 
sự thành tựu của thế gian cũng có thể truyền cảm hứng cho nó. Bất cứ điều gì mang lại niềm vui cho 
bản thân đều có thể được sử dụng để phá hoại khu vườn, với những con sâu gớm ghiếc và những con 
bọ, phá hủy mọi thứ trong tầm mắt. Những con sâu của niềm vui, tấn công thân của những bông hoa. 
Những con bọ nhỏ của sự tự bận tâm gặm nhấm những bông hoa, cho đến khi chúng khó coi và có 
màu nâu. Khuôn mẫu của niềm tự hào bắt đầu mọc trên rễ, cho đến khi chúng không còn có thể sản 
xuất và duy trì những bông hoa. “ 
 
“Vâng, các con có thể thấy tất cả các loài gây hại khác, nhưng nấm mốc trên rễ là vô hình trong vườn. 
Trái cây và hoa bắt đầu trong niềm tự hào không bao giờ kéo dài. Một khi niềm tự hào đã vào vườn, 
tất cả cuối cùng cũng biến mất. Đó luôn là con đường tấn công đầu tiên - niềm tự hào sẽ phá hủy mọi 
thứ các con làm, vì vậy các con không gặt hái được thành quả vĩnh cửu từ những lối đi của mình. 
Tuy nhiên, trở lại vẻ đẹp của sự vâng lời. Tuần trước, nhiều Cô Dâu của Ta đã ngoan ngoãn. Đúng vậy, 
họ đã biến mọi thứ trở nên vô dụng và trần tục, đối với Ta - vì sự vâng lời và đức tin. “ 
 
“Và quả gì một số trong số chúng đã được gặt hái! Sự chữa lành trong gia đình, một chiều sâu lớn hơn 
với Ta, sự an tâm và niềm vui của trái tim. Mối quan hệ nở rộ trong một môi trường vị tha và tình yêu. 
Các con không nhìn thấy trái cây trong cuộc sống của mình sao? Các con có thể đã mất liên lạc với thế 
giới - nhưng các con đã kiếm được bao nhiêu nữa của Ta? “ 
 
“Vì vậy, nếu các con đã được hưởng lợi từ thời gian này, hãy tiếp tục cho phép bản thân ngày càng tự 
do hơn khỏi các phương tiện truyền thông trần tục và sự tiêu cực liên tục  của sự tiêu cực được thổi 
phồng trên phương tiện truyền thông. Điều này là rất có chủ ý và có chủ ý của kẻ thù. Nó tạo ra một 
bầu không khí sợ hãi, và hắn ta gặt hái được rất nhiều sự hủy diệt từ những người liên tục sợ hãi và 
bất an. “ 
 
“Cô Dâu của Ta, nếu các con muốn trở thành thánh cho Ta, các con phải sống thánh. Các con phải bỏ 
đi thế giới và đón nhận sự thánh thiện của cuộc sống. Các con không biết thành quả của những quyết 
định này, các con cũng sẽ không, cho đến khi lên Thiên Đường. Vì vậy, Ta khuyến khích các con bây 
giờ. “ 
 
“Ta đã truyền đạt ân sủng của một tâm trí duy nhất cho các Cô Dâu của Ta, rằng họ sẽ cắt tỉa mọi loại 
cỏ dại khỏi thế giới và tiếp tục đi trên con đường thánh thiện, nơi các con sẽ sản xuất ra trái cây vào 
cõi vĩnh hằng. “ 


