
25. Chúa Giêsu giải thích... Tại sao Sách Khải Huyền phải được ứng nghiệm!? 

 

Lời của Chúa Giêsu ban cho Chị Clare. Ngày 16 tháng 3 năm 2015  

 

(Clare hỏi) Chúa ơi, nó là gì? Đôi khi con có cảm giác rất mạnh đến mức như Ngài đang đến bất cứ lúc 

nào, vào ngày khác nó biến mất vào khoảng cách và cuộc sống hoạt động như bình thường? 

 

(Chúa Giêsu trả lời) "Đó là bản chất của con người. "  

 

(Clare nói) Con không thích nó. Ồi, thật đau đớn khi không biết khi nào!. 

 

(Chúa Giêsu nói) "Thật là đau đớn cho Ta khi biết Ta phải làm gì. Ta không muốn cuốn sách Khải 

Huyền được hoàn thành, nhưng nó phải hoàn thành để Ta có thể đến và cai trị Trái đất. Nó không 

phải là Thánh Ý của Ta nhưng Thánh Ý của Cha Ta phải được thực hiện, mặc dù Ta hoàn toàn nhận ra 

sự cần thiết cho tất cả. Tuy nhiên, Ta cảm thấy rất đau đớn khi những thứ này phải qua đi. Nhưng 

chúng không dành cho đôi mắt của con,  con gái yêu dấu của Ta, con không cần phải bị thuyết phục 

theo cách mà phần còn lại của thế giới làm. Các Cô Dâu của Ta đã tập trung về phía Ta, đang chờ đợi 

sự ngự đến của Ta cho họ. Đó là những người bướng bỉnh, đầy tự hào và tự lực và tự mãn, bị mù 

quáng bởi những ham muốn và tham lam khác nhau - họ là những điều mà mặc khải phải được ứng 

nghiệm. " 

 

(Clare nói) Chúa ơi, họ phải là những trường hợp nghiêm trọng, vì tất cả mà Chúa phải trải qua để 

thuyết phục họ. 

 

(Chúa Giêsu nói) "Bất cứ ai sử dụng ruột của Trái đất để sanh sản những con vật đáng sợ, những tai 

ương và bệnh dịch hạch như thế để kiểm soát thế giới, vâng, … họ cần điều chỉnh thái độ nghiêm túc. 

Nhưng không có công việc gì mà Ta đã lên kế hoạch sẽ có hiệu quả đối với họ. " 

 

"Con không nghĩ rằng Chúa Cha và Ta đã cân nhắc tất cả các lựa chọn khác nhau và đưa ra ít thiệt hại 

nhất sao? " 

 

(Clare) Vâng, con cho là vậy. Mặc dù là Thiên Chúa, Ngài không phải suy ngẫm ... 

 

(Chúa Giêsu nói) "Vâng, phải... Chúng Ta có những cuộc trò chuyện, Chúng Ta thực sự có. Có rất nhiều 

điều cần xem xét. Nhìn vào chỉ một... Ta đã ban cho họ công nghệ sạch hàng nhiều thập kỷ trước - 

nhưng thay vì vậy, họ đã chọn thứ mà họ có thể dùng cho chiến tranh. " 

 

 

 

 



"Tham vọng ích kỷ rất mạnh mẽ trong họ, họ hoàn toàn mù lòa ngay cả lợi ích của chính họ và lợi ích 

của con cái họ. Vì vậy, nhiều vấn đề của thế giới xoay quanh một điều này, và họ không thể chấp nhận 

một nguồn năng lượng miễn phí. Không, họ phải ngăn chặn điều đó và tước đoạt lấy nguồn đó để chế 

tạo vũ khí chiến tranh và hủy diệt với nó - nhưng tước đoạt nhân loại vì lợi ích của năng lượng, năng 

lượng miễn phí. Con có thấy họ đã bị hư hỏng như thế nào không? " 

 

(Clare nói) Vâng, Con thấy, Chúa ôi, nhưng nó là một sự xấu hổ mà nhân loại vô tội phải chịu đựng.  

 

(Chúa Giêsu nói) "Nhưng nhân loại không phải là vô tội, từ cao nhất đến thấp nhất. Nội dung khiêu 

dâm, lao động nô lệ, buôn bán tình dục, ăn cắp từ người nghèo những gì họ có và người nghèo ăn cắp 

lẫn nhau. Toàn bộ thùng táo bị thối từ dưới lên trên. Đó là bản tính ích kỉ của con người phải được 

quy định bởi Thiên Chúa. Con người không thể điều chỉnh chính họ, bởi vì con người dễ bị tham 

nhũng, yếu đuối và dễ dàng bị thuyết phục để làm điều gì sai cho lợi ích riêng của mình. " 

 

"Vì vậy, con thấy đấy, nó phải đi xuống đến điểm này. Ta phải quay trở lại và làm mới lại toàn bộ trái 

đất, phá hủy mọi sự thối nát và tham nhũng, ô nhiễm và suy thoái mà con người đã tạo ra cho chính 

mình. Sẽ không lâu nữa. Xin hãy kiên nhẫn, các con nhỏ của Ta, sẽ không lâu đâu. " 

 

(Clare nói) Chúa ơi, có vẻ như mãi mãi. Và mỗi ngày con lớn lên và vỡ mộng hơn bởi sự tham nhũng 

đang phát triển được tìm thấy ở mọi nơi. ”  

 

(Chúa Giêsu nói) "Ta biết. Nhưng Ta đã cho con sức chịu đựng và con sẽ nắm giữ dưới những điều này 

như con đã từng. Ta sẽ không để con ngã hay sụp đổ - Ta gìn giữ con, con gái yêu dấu của Ta. " 

 

(Clare nói) Vậy Chúa muốn nói gì về đêm nay không? 

 

(Chúa Giêsu nói) "Sự cần thiết của hậu quả. Vì vậy, nhiều thuộc tính cho Ta những gì nên được quy 

cho con người và satan. " 

 

(Clare nói) Không công bằng! 

 

(Chúa Giêsu nói) "Ta biết điều đó, nhưng vì một lý do nào đó họ không thể tự mình thấy được trách 

nhiệm của mỗi con người trên Trái đất là gì cho những hậu quả tiếp cận. Nó giống như một người say 

rượu liên tục đổ lỗi cho những vấn đề của anh ta với người khác, trong thực tế, vấn đề của anh ta đã 

được anh ta và anh ta tạo ra. Vì vậy, thay vì chỉ ra thủ phạm, nó dễ dàng đổ lỗi cho Ta hơn. " 

 

(Clare nói) Họ luôn luôn đặt vị trí theo cách Chúa đã cho phép người Do Thái giết chết tất cả những 

người đàn ông và phụ nữ khi họ đã tiếp quản vùng Đất Hứa. 

 

 

 



(Chúa Giêsu nói) "Phải, bởi vì họ đã không có mặt khi những con quỷ đã giao hợp với những phụ nữ, 

khi những đứa trẻ đã được hiến tế trên những cái vạc bằng đồng đỏ nóng cho Thần Moloch của họ, 

hay satan. Họ đã không có mặt khi những đứa trẻ nhỏ này đã hét lên vì những nỗi kinh hoàng và đau 

đớn. Họ đã không có mặt khi mọi thứ họ sở hữu đã được dâng hiến cho satan. Họ đã không thấy rằng 

một căn bệnh ung thư, tâm linh được cấy vào mọi con người phụ nữ và trẻ em. Ít nhất những đứa trẻ 

vô tội đang ở trên thiên đường với Ta. Nếu chúng đã được lớn lên, chúng chắc chắn sẽ ở trong địa 

ngục với phần còn lại của gia đình chúng để chịu tra tấn và tàn sát, và giết chết những đứa trẻ vô tội. 

Có rất nhiều điều mà thế giới không thấy hay không biết. " 

 

"Không, nó dễ dàng hơn khi đổ lỗi cho 'Thiên Chúa' và tiếp tục với một lối sống tội lỗi, được biện minh 

cho sự lựa chọn của họ bởi vì 'Thiên Chúa' không công bằng hay đáng để nghe hoặc tuân theo. Không 

phải tất cả đều có óc suy nghĩ này. Một số người đang sống một cuộc sống ngay chính nhưng vẫn lên 

án Ta vì những cuộc chiến tranh tôn giáo và những thứ tương tự. Họ không thấy những bộ ngón tay 

thực sự đang kéo những sợi dây. " 

 

"Nhưng những người yêu mến Ta thì nhận ra. Họ nhận ra sự khác biệt giữa thiện và ác. Họ nhận biết 

Ta đủ tốt để tin tưởng rằng nếu Ta đặt thanh kiếm cho một nhóm người, đó là bởi vì những người đó 

là địa ngục sinh sống vì satan và truyền bá lối sống của hắn. Và ngay cả ở đó, người Do Thái đã vẫn 

chấp nhận những đường lối của tà giáo, và thậm chí đã kết hợp chúng vào Đền Thờ của Ta, và đó là sự 

sụp đổ của họ. Các con không thể kết hợp cái tốt và cái xấu – chúng  hủy bỏ lẫn nhau. Nó nhất định sẽ 

xảy ra rằng những người Pha-ri-siu sẽ bị hư hỏng, bởi vì tiền bạc và ảnh hưởng, Vua Solomon và 

những người khác đã cho phép họ xây dựng những căn phòng bí mật, để tôn vinh 'vị thần' của họ. Nó 

đã bị ràng buộc vì sự hủy diệt với người phụ nữ ngoại giáo đầu tiên mà Vua Solomon đã lấy làm vợ. 

Hãy để đó là một bài học cho các con, làm thế nào một quả táo xấu có thể làm hỏng toàn bộ thùng 

táo. Không có gì giống như vẻ đẹp và sự thoải mái của một người phụ nữ - nó đã định hình quá trình 

lịch sử và là sự sụp đổ của nhiều nền văn minh. " 

 

"Vì vậy, khi Ta bị đổ lỗi vì sự gian ác trong thế giới này, nó là do sự thiếu hiểu biết và kiêu ngạo. Con 

người không biết hoặc hiểu những gì họ đã làm cho chính mình. Và tất nhiên, anh ta không muốn bị 

thất vọng hay bị sửa chữa nên anh ta đá vào con dê. Anh đổ lỗi cho Ta, để biện minh cho việc tiếp tục 

cuộc sống tội lỗi của mình. Điều này là lý do tại sao Ta phải hoàn thành những lời tiên tri trong sách 

Khải Huyền. Con người phải nhìn thấy những gì anh ta đã làm cho mình và cuối cùng nó đã dẫn anh ta 

đến đâu. " 

 

"Không có gì Ta làm bởi cơn thịnh nộ, theo nghĩa con người cảm nghiệm đó là cơn thịnh nộ. Đối với 

anh ta nó là sự trả thù. Đối với Ta, đó là giáo dục, giáo dục đau đớn - nhưng cái giường họ đã đóng, họ 

phải ngủ trên đó. Ngay cả ở đó cũng có rất nhiều thứ Ta đã ngăn cản, điều đó thật kinh khủng, nhưng 

vì lòng thương xót của Ta, chúng đã bị loại bỏ. Rất nhiều điều sẽ trở nên rõ ràng với các con trên thiên 

đàng, các con sẽ hiểu rất nhiều. " 

 

 



"Vì vậy, chỉ cần nhận thức được những gì đang đến không phải là lựa chọn của Ta, đó là của họ. Đó 

không phải là sự trả đũa của Ta, đó là hậu quả của họ. Nó không được thực hiện từ hận thù đối với 

con người, nhưng từ tình yêu - mang họ đến giác quan của họ. Mọi thứ Ta làm đều có Tình Yêu cho 

động cơ của nó; không một việc gì được thực hiện vì bất kỳ lý do nào khác. " 

 

"Ngay cả những linh hồn liên kết với địa ngục; đây là những gì họ muốn, đây là sự lựa chọn của họ để 

thực hiện. Ta là ai để vượt qua ý chí tự do của họ? Ta đã ban nó cho con người để anh ta có thể tự do 

lựa chọn điều tốt từ cái ác. Ta có thể làm gì hơn nữa? Không có gì. Hoàn toàn không có gì. " 

 

(Clare nói) Thật đáng tiếc khi họ không thể nhìn thấy, Thiên Chúa không phải là tác giả của vấn đề của 

họ. Chúng - cùng với sự giúp đỡ của satan. 

 

(Chúa Giêsu nói) "Vì vậy, bây giờ chúng ta đã đến giai đoạn quyết định đó trong lịch sử, nơi mọi thứ 

phải được làm mới lại một lần nữa. Niềm tự hào và kiêu ngạo phải được phơi bày, tham nhũng phải bị 

thanh trừng, con người phải được trao lại một cơ hội mới để chọn đúng sai. " 

 

"Ta đang đến, đó là thời gian. " 


