
218. Hãy duy trì sự Thuần Khiết và Nhẹ Nhàng của các con, các Cô Dâu của Ta -  

Để lại một ấn tượng lâu dài 

 

TĐ Tình Yêu Chúa Giêsu ban cho Chị Clare, ngày 29 tháng 12 năm 2015  

 

Chúa Giêsu bắt đầu: “Khi Ta nói với các con những điều này về thời khắc và để sẵn sàng, nó làm cho 

kẻ thù bối rối không kém gì nó làm các con bối rối. Nhưng các con tin tưởng Ta, vì vậy Ta không lo lắng 

về sự nhầm lẫn của mình. Mỗi một cảnh báo của Cuộc Cất Lên này phục vụ nhiều mục đích. Vâng, Ta 

đang đùa giỡn với kẻ thù. Vâng, Ta đang xây dựng đức hạnh, sự tin tưởng, đức tin và hy vọng trong Cô 

dâu đang chờ đợi của Ta và đúng vậy, Ta đang yêu cầu các con cảnh giác với chính mình và để mắt về 

phía chân trời. Mỗi lần Ta đưa ra điều này với sự nghiêm túc cao độ, nó không chỉ vì những lý do đó 

mà còn mang sức nặng của sự thật với nó. Nếu không có sự can thiệp của dân Úc, nó đã có thể xảy ra 

sớm hơn. “ 

 

“Tuy nhiên, bây giờ một số thứ nhất định đang đi qua điểm không thể quay lại, và vì lý do đó Ta muốn 

các con luôn chuẩn bị và cảnh giác. Nhưng Ta đã nói với các con, các  con có một ít thời gian. Hoàn 

thành công việc mà vẫn đang dở dang. Đừng rời khỏi Trái đất này với bất kỳ sự hối hận nào, lẽ ra tôi 

đã nên làm điều này, tôi đã nên làm điều đó. Hoàn thành tất cả. Không chỉ các con sẽ có bình an sâu 

sắc hơn, mà những người nhận tập tài liệu hướng dẫn của các con sẽ ngạc nhiên khi các con đã biết 

trước và đã chuẩn bị rất nhiều cho họ. Tuy nhiên, đừng bị căng thẳng bởi những gì các con không thể 

hoàn thành. Làm những gì các con có thể, và nghỉ ngơi trước sự hiện diện của Ta, và Ta sẽ bù đắp 

phần còn lại trong ân sủng. “ 

 

“Một trong những sự chuẩn bị nghiêm túc nhất mà các con có thể thực hiện, bất kỳ ai trong số các 

con có thể thực hiện, là chuẩn bị trái tim cho Thiên đường. Trên Thiên  đường không có sự vu khống, 

không có sự hậu thuẫn, không có sự ghen tuông, không sợ hãi, không có tin đồn, không có sự vô vọng 

và không có trầm cảm. Trên Thiên đường có phúc lạc tuyệt đỉnh. Và khi các con chọn sống trong Ta, 

các con sẽ được nếm trải niềm hạnh phúc này. Mỗi ngày các con sẽ bị cám dỗ để tham gia vào những 

câu chuyện phù phiếm, chuyện nhảm nhí, ham muốn và tất cả những tội lỗi khác đã làm khổ cả cuộc 

đời các con. “ 

 

“Đây là những bài tập về đức hạnh và là một dấu hiệu cho thế giới, rằng đây không phải là quê hương 

của các con. Các con đến từ một nơi khác với một nền văn hóa khác, một nền văn hóa của Thiên Chúa. 

Sự ngọt ngào của tinh thần của các con là dấu hiệu thuyết phục nhất mà Ta có thật. Qua tất cả những 

rắc rối và mâu thuẫn của cuộc sống, nếu các con duy trì sự ngọt ngào này, đó sẽ là bằng chứng đáng 

kể về Thiên Chúa của các con, rằng Ngài là có thật và Ngài là tình yêu. “ 

 

“Đây là lý do tại sao Ta không muốn các con tham gia vào mặt tối của những gì mà tiết lộ trên thế giới. 

Mọi người đang nói về điều đó, nhưng ai đang vượt lên trên nó với sức mạnh siêu nhiên? Cô dâu của 

Ta. Cô không đắm mình trong cặn bã của Trái đất, những âm mưu, những sự thông đồng. Không, cô 

ấy ở trong Ta và mang ánh sáng, không bóng tối đến thế giới. Những người đã dành cả đời để điều tra 



tất cả những điều này do Satan lên kế hoạch để tiêu diệt loài người và Trái đất, vô cùng cay đắng, tức 

giận, chán nản và vô vọng. “ 

 

“Các con thấy đấy, loại kiến thức này chỉ làm cho nó trở nên thực tế hơn và áp đảo đối với một người 

đàn ông. Và đó không phải là nhân chứng Kitô giáo. Nói rằng những điều này là có thật và thừa nhận 

chúng chỉ là nói thật, nhưng để bơi trong cái ác đó để lại một mùi độc hại, che khuất sự hiện diện của 

Ta trong các con. Các con là người mang ánh sáng của Ta, làm sao ánh sáng đó có thể tỏa sáng nếu nó 

chìm ngập trong những việc làm xấu xa của thế giới? Các con mang hương thơm của sự hiện diện của 

Ta trong trái tim của các con. Đừng cho phép nó bị che khuất bởi những điều xấu xa trên thế giới. “ 

 

“Vì vậy, các con thấy đấy, Ta có những lý do rất, rất tốt để hạn chế các con khỏi những điều này. Và 

cái ác luôn có một loại sức hút từ tính nhất định khiến con người tò mò, và tò mò hơn. Muốn biết 

nhiều hơn, xuất sắc trong các cuộc trò chuyện với những bí ẩn mới và ngày càng sâu sắc hơn về sự 

gian ác. Nhưng các con, những Cô Dâu của Ta, phải nổi trội về lòng bác ái, sự khiêm tốn và những 

hành động chứng minh các con thuộc về Ánh sáng của Thế giới. Khi các con bước về phía trước trong 

sự thuần khiết và tận tụy với Ta, các con mang theo ánh sáng này, mà đối với một số người là không 

thể giải thích được, nhưng dù sao thì thực sự. Các con là bí ẩn sống động của Tình yêu của Ta dành 

cho loài người, vâng, trong các con ánh sáng hy vọng sẽ đến với những người đang lang thang lạc lối 

trong bóng tối. “ 

 

“Vì vậy, mang theo ánh sáng về phía trước. Mang hương thơm về phía trước. Và để lại ấn tượng lâu 

dài về sự ngọt ngào của Thiên Chúa của các con, sẽ được mọi người nhớ đến. “ 


