
507. Chúa Giêsu nói về những mất mát và sự Bình An 

 

Những lời của Chúa Giêsu đến Chị Clare Ngày 30 tháng 5 năm 2017 

 

Chúa Giêsu bắt đầu... "Hỡi những cô dâu tháng sáu yêu dấu của Ta, Ta biết, trong khoảnh khắc này, 

nhiều người trong các con vẫn còn đang bị tra tấn. Ta biết rõ những thử nghiệm đang vây quanh các 

con. Ngay cả những điều kỳ lạ, chưa bao giờ có kinh nghiệm, đang làm phiền các con, nhưng các con 

đã chứng tỏ rằng mình đứng vững và mạnh mẽ trong giữa sự hỗn loạn. " 

 

"Hãy để Ta nhắc nhở các con rằng có một nơi sâu thẳm hơn để các con đứng vững. Một nơi sâu thẳm. 

Một nơi yên bình và kết hợp với Ta mà không có gì có thể chạm vào. Ta biết trận chiến đang hoành 

hành trên bề mặt, nhưng ở các độ sâu thẳm thì tất cả là sự yên bình và tĩnh lặng. Đây là nơi mà Ta cần 

các con cư ngụ. " 

 

"Một phần của mùa giải mới của các con đòi hỏi phải vượt qua những điều đã làm các con hoảng sợ 

trước đây. Sự sợ hãi, khủng bố, căng thẳng, mất mát, rất nhiều hỗn loạn kết thúc trong sự mất mát. 

Nhưng những gì các con đang trải qua bây giờ có thể đạt được trong lúc kết thúc. Tất cả những điều 

cần thiết là niềm tin và sự vâng phục của các con. Hãy tiến sâu và sâu hơn nữa, hỡi những cô dâu của 

Ta, đi sâu hơn nữa. Có một nơi mà các con có thể đứng vững khi cơn bão dữ dội và không bị đụng 

chạm bởi nó. " 

 

"Sâu hơn và sâu hơn vào Tình yêu của Ta, Cánh tay của Ta, biết rằng không có gì có thể ngăn cản Ta 

làm điều tốt cho các con và Nước Trời khi Ta dâng hiến những đau khổ của các con cho Chúa Cha và 

chúng Ta cùng với nhau gánh vác thập giá. Nhiều người trong các con có sự kiện sống và chết thay đổi 

ở chân trời phía trước, đối với các con, Ta nói, bất cứ điều gì Ta cho phép, sẽ là tốt nhất cho các con. 

Trên thực tế các con sẽ nhìn lại và cảm ơn Ta rất nhiều cho tất cả những gì các con phải chịu đựng 

trong mùa giải này. " 

 

"Sẽ có niềm vui và những điều tốt đẹp đến với các con, nhưng các con phải đứng vững, cho đến khi 

công việc Ta đang làm trong linh hồn của các con hoàn thành. Đó là những bài kiểm tra kết thúc của 

kỳ thi, có cấu trúc để đưa các con vào nhiều hơn, ổn định trong niềm tin hơn bao giờ hết trong cuộc 

đời của mình. " 

 

"Hãy nhớ rằng: thời điểm đen tối nhất tiến lên bình minh, các con đang đến gần giờ đó và sự kiên 

định của các con khi đối mặt với những thử thách tối tăm nhất trong mọi hoàn cảnh, là đang chuẩn bị 

cho các con vượt qua được chặng đường tiếp theo của cuộc hành trình, trong đức tin mà không có gì 

xảy ra cho các con trong cuộc sống này mà không có lợi ích cho các con, mà Ta không cho phép nó. 

Các con có thể nói rằng,  làm thế nào có thể tình huống này có lợi cho tôi? Tôi đang đối mặt với sự 

mất mát của tất cả mọi thứ? Làm thế nào có thể được chuyển sang tốt? " 

 

 



"Đây là lúc Ta đang nói với các con rằng, Ta là Đấng đang điều khiển ở đây - không phải là kẻ thù. Hắn 

ta nghĩ rằng hắn ta điều khiển sự sống và cái chết, bởi vì Ta cho phép một số trong những điều hắn ta 

làm, Ta sử dụng chúng cho lợi ích của các con. Trong tất cả mọi thứ, hắn ta đang làm việc cho Ta, hắn 

ta đang sắp xếp lớp học, mà cuối cùng sẽ dẫn đến sự hoàn hảo của các con. " 

 

"Ta đang điều khiển... hắn ta không thể điều khiển được. Ta sẽ mang lại điều tốt từ những điều xấu 

này, hắn ta sẽ thua, và luôn luôn thua, và phục vụ mục đích của Ta, cho dù hắn thích hay không". 

 

" Các con có thể hỏi, 'Làm thế nào một đứa trẻ có thể bị giết và có thể có lợi cho bất cứ ai?' Các con 

không biết rằng máu của những người tử vì đạo là hạt giống của Giáo Hội Ta sao? Các con không biết 

rằng rời khỏi trái đất này, là để sống mãi mãi trong vẻ đẹp tuyệt vời và hạnh phúc? Trái đất này là một 

lỗ hổng của tham nhũng. Khi Ta cất đi một sinh linh vào Lòng, Ta đang giải thoát họ khỏi nhiệm kỳ của 

họ trên hành tinh nhà tù này. Ta thưởng cho họ một cuộc sống tuyệt vời và đầy hạnh phúc mà các con 

không có cách nào để hiểu nó. " 

 

"Trong khi, đây là sự mất mát cho cha mẹ của đứa trẻ, lại là một lợi ích lớn cho Nước Trời, trong đó 

con của họ sẽ mang một cây thập tự, dẫn đến sự cứu rỗi của rất nhiều linh hồn đang bị diệt vong 

trong giờ đó." 

 

"Ta biết Ta đã nói với các các con những điều này trước đây. Xin vui lòng đừng chán nản, bởi vì lời nói 

của Ta là sức mạnh cho trái tim yếu đuối của các con. Các con chỉ cần cầu xin thêm ân huệ để đứng 

vững trong những tình huống cố gắng này, và Ta sẽ ban nó cho các con, để các con sẽ đi qua lửa mà 

không bị thiêu đốt, vì Ta ở với các con, giống như Ta ở với Shad-rach, Me-shach, và Abed-nego. “ 

 

"Khi các con đi ngang qua biển, Ta sẽ ở với các con, và qua các dòng sông, các con sẽ không bị tràn 

ngập. Khi các con đi qua lửa, các con sẽ không bị cháy, lửa sẽ chẳng đốt được các con. Êsai 43: 2 

 

"Cố gắng nhìn vào những điều vô hình, cô dâu của Ta. Ta biết và nhìn thấy thấu suốt bóng tối của một 

nghi ngờ rằng ánh sáng của các con và những rắc rối tạm thời đang đạt được một vinh quang vĩnh 

hằng mà cất đi mọi đau khổ. Đau khổ kết thúc khi các con rời khỏi trái đất; Nó ngắn và tạm thời. Vinh 

quang là vĩnh cửu: hạnh phúc vĩnh cửu, an bình vĩnh cửu, hạnh phúc vĩnh cửu trên quy mô không bao 

giờ được cảm nghiệm trên trái đất này. "   

 

"Có một nơi mà Ta đưa các con đến, nếu các con ước muốn. Đó là một nơi yên bình giữa sự hỗn loạn, 

mơ hồ và mâu thuẫn. Đó là nơi mà gió thổi qua các con, mà không làm tổn hại đến một sợi tóc trên 

đầu - thay vì ném các con xuống trên mặt đất. Đây là nơi yên bình để chiến thắng mọi đau khổ trên cõi 

trần, rằng các con sẽ thực sự quan tâm khi các con gặp phải sự mất mát cá nhân. Bởi vì không có gì 

của trái đất này có ý nghĩa đối với các con, và đức tin của các con trong Ta không thể lay chuyển. Ta 

muốn các con đến nơi này một cách nhanh chóng; Ở đó các con sẽ tìm thấy sự tự do tuyệt vời và 

được giải phóng khỏi những xiềng xích thế gian liên kết các con với chính họ. "  

 

 



“Ta muốn các con có tự do, vui vẻ và bình an. Nhưng để điều này xảy ra, các con phải từ bỏ sự cám dỗ 

để thưởng thức cảm xúc. Tự thương hại, tức giận, sợ hãi, đau buồn, buộc tội, không tha thứ, mất bình 

an và tất cả những gì đe dọa cuộc sống của các con. "  

 

"Nếu các con có thể kêu cầu Ta để có thêm sức mạnh, Ta hứa với các con một hạnh phúc hơn và hòa 

bình hơn các con đã từng có kinh nghiệm trong cuộc sống của mình. Đó là sự bình an vượt qua tất cả 

sự hiểu biết, một sự bình an mà Ta có thể ban cho. Và nó sẽ đến, khi các con cho phép những thử 

thách để làm việc sốt sắng trong trái tim của mình để được tách ra khỏi thế giới này. "    

 

"Đừng chiến đấu chống lại sự đau khổ; Cuốn theo nó đến một đỉnh cao mới của sự bình an. " 

 


