
414. Chúa Giêsu nói về sự hỗn loạn hiện tại,  

Thế giới sắp tới, quy tắc và công lý của Ngài 

 

Lời từ Chúa Giêsu đến Chị Clare. Ngày 11 tháng 6 năm 2015  

 

Chúa Giêsu bắt đầu... "Ta cho phép các con bị lạm dụng; Ta cần những lời cầu nguyện của sự chay tịnh 

của các con. Vì vậy, nhiều mối đe dọa. Tất cả các cô dâu của Ta đang bị lạm dụng ngay bây giờ, và điều 

này sẽ khó nhọc hơn, đòi hỏi khắt khe hơn và nhiều hơn nữa trong phạm vi tiện nghi của các con khi 

chúng ta tiến gần đến thời điểm đó khi Ta lấy các con đi. ” 

 

“Những ngày đang được kéo dài, và như vậy là cái ác ngày càng thống trị đất đai của các con. Với mỗi 

ngày, sợi dây càng xiết chặt chẽ hơn cho đến khi cuối cùng nó sẽ đứt ra. Các con sẽ thấy nó, nhưng 

đừng bị ảnh hưởng bởi nó nếu các con vâng lời Ta. Xin cầu nguyện liên tục cho những nạn nhân vô tội, 

những người bị bắt ở giữa một hệ thống mục nát và những quai hàm bằng sắt của chính phủ mới (thế 

giới đại đồng). Nhiều người không được thông báo, họ sẽ hoàn toàn bị mất cảnh giác bởi những gì ập 

đến xung quanh họ. ” 

 

“Thậm chí ngay cả bây giờ Ta cũng đang cử nhiều thiên thần hơn để duy trì bình an trong nhà của các 

con. Phần lớn những đau khổ các con sẽ và đang chịu đựng là trong thâm tâm khi các con cầu nguyện 

và chiêm ngưỡng những động lực hiện tại và thế giới của các con sẽ được thay đổi mãi mãi như thế 

nào. ” 

 

“Tuy nhiên, Ta sẽ không để cho các con nán lại ở đó. Có một nơi tốt hơn cho các con để nương tựa. 

Rất đơn giản… đó là trong Thánh Tâm Ta. Những Cô Dâu của Ta, hãy đến, và tựa đầu vào Trái Tim Ta, 

nơi những con sóng luôn luôn dịu dàng, nơi mặt trời của tình yêu của Ta luôn tỏa sáng trên các con, 

nơi giai điệu luôn công bằng và ngọt ngào… một nơi nghỉ ngơi trong những thời điểm hỗn loạn, không 

bao giờ thất bại trong cơn bão. Ta đã ban cho các con chìa khóa để vào trong Trái Tim Ta, cánh cửa 

luôn mở và chờ đợi sự hiện diện ngọt ngào của các con. Ôi, Ta yêu thích mối tương giao ngọt ngào của 

thời đại chúng ta với nhau làm sao. Đây thực sự là điểm cao của ngày của Ta, khi Những Cô Dâu của 

Ta đến gõ cửa và tìm kiếm sự ấm áp của sự hiện diện của Ta. ” 

 

“Trong những lúc đó, lòng trung tín, sự vâng phục và tình cảm của các con là một dưỡng chất chữa 

lành mang lại sự an ủi cho Trái Tim Ta, liên tục bị phơi bày với nhiều hận thù. Sự hỗn loạn nảy sinh từ 

sự hận thù, đã làm tan nát cả thế giới thành từng mảnh nhỏ. Khi Ta tạo ra Trái đất, Ta đã mong muốn 

có một số tình bằng hữu nhất định giữa tất cả các chủng tộc, bộ lạc và ngôn ngữ. Phải, nó cần thiết 

phải phân chia, nhưng bây giờ. Trái tim của Ta là để đoàn kết nhân loại dưới một biểu ngữ của Tình 

yêu ở Vương quốc của Ta, thực sự là một thế giới dưới Thiên Chúa. ”  

 

 

 



“Nhưng nếu không có quy tắc của Ta, điều này không thể thực hiện được. Tính ích kỷ của nhân loại 

luôn tìm cách để có được lợi thế và ngăn chặn quyền lợi của người khác để tăng thêm lợi ích của 

chính mình. Điều này bắt đầu xoắn ốc không bao giờ kết thúc của sự suy thoái mà Satan dự định cho 

tất cả sáng tạo của Ta. Nếu Adam và Eve đã không vi phạm, không sớm thì muộn người khác sẽ làm. 

Vì vậy, các con thấy đấy, sự cần thiết của Quy tắc của Ta là không có thắc mắc, là cách duy nhất để đạt 

được điều này. ” 

 

“Ta sẽ thực thi công lý một cách nhẹ nhàng, nhưng chắc chắn là cần thiết để duy trì các quyền cá 

nhân. Như Ta đã nói trước đây, không có sự gì sẽ bị thiếu hụt cho bất cứ ai. Nghèo đói sẽ không còn 

nữa trong Vương Quốc của Ta, không ai sẽ không có. ” 

 

(Clare nói) Và vào thời điểm đó tôi đã hỏi Ngài … 'Chúa ơi, điều đó không tạo ra một môi trường dẫn 

đến sự nguội lạnh sao?'  

 

(Chúa Giêsu) “Đó là một câu hỏi rất hay. Nó sẽ dành cho những người không có sự khôn ngoan. 

Nhưng một phần công việc của các con sẽ là dạy cho họ sự khôn ngoan và tự chủ, rằng Ta giao phó 

cho các Cô dâu của Ta, các linh hồn sẽ lớn lên thành tiềm năng đầy đủ của họ. Như các con đã trải 

nghiệm, sự phong phú là một loại thử thách - khi có quá nhiều sự tập trung dễ bị mất. Nhưng Ta chắc 

chắn sẽ ban các cơ hội và nguồn lực không phải là một triệu chứng quá mức vì chúng là một tiện ích, 

ban cho sự liên tục mở rộng của một linh hồn. ” 

 

“Điều Ta đang nói là Ta chỉ muốn tất cả các các con biết: có một Thế Giới Mới đang đến… và nó không 

giống như những gì kẻ thù đã lên kế hoạch để tiêu diệt các con. Vâng, có một thế giới mới sắp tới, nơi 

mà kiến thức về Tình yêu của Ta sẽ lấp đầy các vùng biển và mở rộng đến những nơi xa xôi và cô lập 

nhất. Sẽ đẹp như thế nào khi thấy nhân loại trong Vườn Địa Đàng của mình sống trong công lý của 

Thiên Đàng. ”  

 

“Hãy giữ trong lòng, những người thân yêu của Ta, giữ trong lòng. Hãy sẵn sàng nơi đó bên trong các 

con mà mong mỏi Ta và vương quốc của Ta đang đến, Thánh Ý Ta sẽ được thực hiện. Vâng, nó đang 

đến… nhưng một thời gian ngắn và các con sẽ không còn sống trong bóng tối nữa. Các con sẽ thăng 

lên với Ta đến nơi Ta đã chuẩn bị cho mỗi và mọi người trong số các con, nơi chúng ta sẽ ở bên nhau 

mãi mãi và mãi mãi. Hãy được tăng sức trong sự quả quyết với những lời này và giấu chúng trong lòng 

mình. Ta chờ đợi để nhấn chìm các con trong niềm vui của Vương Quốc của Ta thế nào! Giữ cho trái 

tim và tâm trí của các con ở nơi này - nó sẽ mang lại sự cân bằng trong thời gian hỗn loạn. ” 


