
87. Chúa Giêsu giải thích về... Thực tại của Sự siêu phàm như một Sự Thay thế cho 

Thế giới của Trò chơi GAME 

 

Những lời của Chúa Giêsu đến Chị Clare, ngày 8 tháng 7 năm 2015  

 

Clare đã bắt đầu... Ôi lạy Chúa, con cảm thấy như hoàn toàn say sưa trong tình yêu của Ngài. 

 

(Chúa Giêsu) "Và Ta ở trong con, Clare." 

 

(Clare) Thật chứ? 

 

(Chúa Giêsu) "Vâng. Con nhớ Pantutu nhỏ bé chứ? Con nhìn vào mắt của nó và đã bị lạc mất trong 

điều kỳ diệu về sự nhỏ bé của nó chứ? " 

 

(Clare) Vâng, con nhớ. Nó đã làm con rất say mê. (Trải nghiệm này được ghi lại trong 'Những ân huệ 

đã được phân phát theo cách của con') 

 

(Chúa Giêsu) "Vâng. Nó rất kỳ diệu. Không có gì giống như loại tình yêu đó. Nó thực sự là một loại tình 

yêu mới, một lớp học mới của tình yêu. Nó được thánh hoá, bởi vì nó là giữa tinh thần rất bản chất 

của chúng sinh. Không có gì giống như trên trái đất có thể tương quan - đó là lý do tại sao Thiên Đàng 

lại bão hòa với hạnh phúc. Mọi người đều liên quan đến nhau ở cấp độ đó, không có thứ gì để đưa họ 

xuống... ngoại trừ, có lẽ là tin tức từ Trái Đất. " 

 

(Clare) Wow, đầu tôi cảm thấy như trôi nổi trên vai tôi. 

 

(Chúa Giêsu) "Vâng, đó là cảm giác của nó: con đang hoạt động ở một chiều khác, một bước sóng 

khác. Trạng thái này được dễ dàng đạt được bằng cách ở với Ta bằng Thần Khí và Chân Lý. Đôi mắt 

của con thậm chí còn mờ một chút, như thể con đã trôi nổi sau tấm màn che chúng ta, và nó luôn 

luôn được thúc đẩy bởi tình yêu thiêng liêng. Đây là cốt lõi của tất cả các phép lạ, điều này mong 

muốn yêu thương. Nó chịu trách nhiệm về hai địa điểm, vì được nâng lên trên mặt đất, để biểu hiện 

phép lạ, vì khả năng vượt qua mọi thứ trong thế giới mà con đang sống. Tất cả đều có thể vượt qua 

được nhờ tình yêu dồi dào này ". 

 

(Clare) Đây có phải là điều người theo thuyết du già làm không? 

 

(Chúa Giêsu) "Bằng cách nói, vâng. Họ kiểm soát các bước sóng của những suy nghĩ của họ và đưa 

chúng vào trạng thái này. Tuy nhiên, nó khác với tình yêu của Thiên Chúa. Nó mang tính nhân tạo hơn 

theo nghĩa nó đạt được bằng những phương tiện khác hơn là biết, khao khát và phục vụ Ta. " 

 

 



"Nhưng đối với con, đó là hậu quả tự nhiên của việc con phục vụ Ta. Hạnh phúc của Ta, thâm nhập tất 

cả những gì con làm hoặc chạm vào và thánh hoá nó. Âm nhạc, nghệ thuật, dạy dỗ, cầu nguyện, phục 

vụ - tất cả những hành động này có thể được thánh hoá trong việc vận chuyển tình yêu khi linh hồn 

đến gần và gần Ta hơn. " 

 

"Vâng, Ta muốn nói về những điều này bởi vì có rất nhiều cuộc nói chuyện về siêu nhiên ngày nay. Vì 

vậy, nhiều người chạy theo sau sự ngoạn mục. Nhưng, Ta nói với con, điều ngoạn mục nhất trong tất 

cả mọi thứ có thể xảy ra trên trái đất là tình yêu của linh hồn đối với Đấng Tạo Hóa của nhười ấy, và 

bên cạnh đó, là đối với anh chị em của mình. " 

 

"Có những cách khác nhau để đạt được những nguyên tắc này, nhiều cách khác nhau, nhưng điều tốt 

nhất là mong muốn của tình yêu, đó là điều mang lại cho các con những điều kỳ diệu. Ngọn lửa này, 

khi nó đã bốc cháy bên trong các con, nó sẽ bùng phát và đốt cháy sự nhu nhược của xác thịt, để linh 

hồn đối mặt với Ta và tình yêu của Ta dành cho các con. " 

 

" Các con đang ở trong trạng thái bị thay đổi của sự bình an. Ta đã mang các con đến đây với Ta, Tình 

yêu của Ta, chỉ để hướng dẫn các con về những chiều kích khác nhau và cách tiếp cận. Đây là lý do tại 

sao các con thương con mèo của các con rất nhiều, chúng trượt vào tình trạng này khi chúng ở xung 

quanh các con. " 

 

"Satan có một bắt chước cho mọi thứ. Tâm trạng này được dành riêng cho sự thờ phượng và tình bạn 

thân thiết, không bao giờ được sử dụng như một công cụ tư nhân để thao túng hoặc kiểm soát tâm 

trí. Nhưng, nếu một người phát hiện ra nguyên tắc, họ có thể được thực hiện tại chỗ mà không có 

chất... Tình yêu. " 

 

"Đây là một lý do khác khiến cho việc chơi game trở nên vô cùng quan trọng trong cuộc sống của mọi 

người: nó biến đổi từ thực tế này sang một thực tế giống như ête, nơi các con trở thành những gì các 

con tưởng tượng. Đây cũng là tiền thân của thuật phù thủy - nguy hiểm gần với sự thay đổi thực tế, bị 

thao túng bởi tâm trí vì những mục đích xấu xa. Đó là... Thực hiện ý chí của con người theo ý chí tự do 

của người khác, để vượt qua và có được một kết quả ích kỷ, và nhìn thấy sức mạnh của tâm trí vượt 

quá khả năng tính toán, và đó là một điều đáng buồn khi có khả năng vượt quá đạo đức. Những điều 

này không có nghĩa là phải có sự độc lập siêu nhiên của tình yêu thiêng liêng. Đây là một sự lạm dụng 

và sử dụng tâm trí non trẻ. "  

 

"Tuy nhiên, bất cứ ai có thể truy cập nó vào thiệt hại của họ, nếu động cơ của họ không phải là tình 

yêu thuần túy mà Ta nắm bắt, một cách nào đó và sử dụng để biến đổi một linh hồn thành hiện thực 

thần thánh. Nói cách khác, nó cũng giống như kỹ năng chữa bệnh. Nếu không được thực hiện một 

cách nghiêm ngặt từ động cơ của tình yêu - tình yêu anh em hay thần linh - nó có thể trở thành một 

cám dỗ và thậm chí là một thứ vũ khí trong tay của những linh hồn không được ban cho ân sủng này 

của Ta. " 

 

 



"Sự  an toàn nhất là để yêu mến Ta để làm sao lãng, và Ta có nên quyết định các con đã sẵn sàng cho 

một món quà siêu nhiên tự nhiên, Ta ban nó cho các con. Bằng cách này, các con không thể đi trật 

đường quá dễ dàng và rơi vào niềm tự hào, làm tổn thương đến nhiều, nhiều linh hồn. " 

 

" Ôi Tình Yêu của Ta, những thứ này là như ngọn lửa cháy trong rừng hoang, và nếu tìm kiếm như là 

một kết thúc trong chính họ, có thể dẫn đến sự hủy diệt và mất mát của một linh hồn. Nhiều người đã 

giả mạo sự huyền bí và rơi vào hư vô, theo ý chí của họ, Ta có thể thêm vào. Họ có một sự thù hận 

độc ác vì bị điều khiển bởi bất cứ ai, vì họ có giới hạn được đặt trong họ. " 

 

"Vâng lời là không có vấn đề - một số linh hồn chỉ muốn chạy tràn ngập với sức mạnh và cho thế giới 

biết những gì họ có thể làm. Nhưng, họ không có tình yêu và sự tự quyết định để kiểm soát bản thân, 

và vì họ từ chối sự kiểm soát của Ta, họ hầu như không có gì ngoài sự say mê với bản thân và khả 

năng của họ. Vì vậy, một linh hồn tự tin rằng mình sẽ bắt đầu với những điều tốt đẹp của người khác 

trong tâm trí thì dễ bị lừa dối và dẫn dắt, nếu anh ấy hoặc cô ấy không được đầu phục cho Ta. " 

 

"Món quà của một người có thể mang lại sự tàn phá của anh ta, như các con biết. Ta thích tặng quà 

với sự trưởng thành hơn - để bảo vệ phẩm giá của con cái Ta. Ta giải thích tất cả điều này cho các con 

bởi vì các con sống trong một xã hội đang liên tục đẩy các giới hạn điện tử. Có rất nhiều kiểm soát 

được sử dụng chống lại các con. Theo đó, Ta muốn nói đến những năng lượng đang được sử dụng bởi 

các linh hồn, và điện tử để tạo ra sự hỗn loạn trong tâm trí con người, và tách rời các con ra khỏi Ta. "     

 

"Đó là lý do tại sao thời gian yên tĩnh, thờ phượng và cầu nguyện lại rất quan trọng. Tinh thần của các 

con có thể dễ dàng thoát khỏi sự liên kết với Ta khi các con đang say mê những hành động của thế 

giới. Điều đó bao gồm chơi game và một số điều tệ hại được che giấu dưới mặt nạ của niềm vui, được 

xem như vô hại. Trò chơi rất gây nghiện, rất nguy hiểm và rất cố ý làm hư hỏng mức độ cao hơn của 

suy nghĩ và mong muốn của con người. " 

 

"Thật khó để giải thích, nhưng Ta nghĩ các con sẽ có được hình ảnh. Có rất nhiều thanh thiếu niên bị 

giam hãm trong các trò chơi điện tử thay đổi thực tại này. Nó chiếm lấy tâm trí và cung cấp một 

phương tiện để thoát khỏi sự đau khổ của thế giới này, mà không ban cho một cách thoát khỏi rắc rối. 

Các con bắt đầu sống trong thực tế khác, nơi nó được an toàn, nơi các con đang kiểm soát và bị cô lập 

khỏi tác hại. "   

 

"Tại sao Ta lại nêu nó lên đây? Câu hỏi hay. Các con đang đối phó với rất nhiều linh hồn đã rơi vào bối 

rối về mục đích của cuộc sống của họ vì chơi game. Thế giới này thật khó để đối phó với điều đó, nếu 

các con có phương tiện trốn thoát, các con vồ lấy nó và bỏ cuộc để đối phó với những vấn đề thực sự. 

Nếu các con không tỉnh dậy, các con rơi vào hang thỏ, vào trong một sự tồn tại để tin tưởng rằng, nơi 

mà cách duy nhất để làm giảm đau đớn của thất bại là chơi một trò chơi khác. Hãy hỏi bất cứ ai đã 

được giải thoát khỏi điều này và các con sẽ thấy rõ những gì Ta nói với các con. "   

 

 



"Vì vậy, chữa bệnh cho điều này là gì? Được hút vào Sự Hiện diện của Ta, Tình Yêu của Ta, Sự Thật của 

Ta, Nét chiều của Ta... vào trong Ta, nơi mọi thứ đều là siêu nhiên. Thiên Chúa. Điều này xảy ra khi các 

con thờ phượng, khi các con cầu nguyện, khi các con suy gẫm Lời của Ta. Các con bước ra khỏi bản 

thân vào một thực tế khác, một chiều hướng khác. Thế giới của Ta, thực tế của Ta - nơi Ta có tất cả 

các câu trả lời, tất cả sức mạnh và tất cả tình yêu mà các con có thể muốn hoặc cần."  

 

"Trò chơi là câu trả lời của Satan đối với những người trẻ tuổi đang phải đối phó với nhau qua từng 

ngày. Sống với Ta là câu trả lời thực sự, được lôi cuốn vào chiều hướng của Ta ". 

 

(Clare) Nhưng không phải mọi người cần một chút vui chơi giải trí sao lạy Chúa? 

 

(Chúa Giêsu) "Vâng, nhưng loại hình giải trí đó mạnh mẽ hơn và có nhiều khả năng làm biến dạng 

cuộc sống hơn là những điều đơn giản. Có vẻ vô tội, nhưng hãy kiểm tra hoa trái của nó. Không chỉ 

vậy, nhưng nó được cố ý thiết kế để gây nghiện rất nhiều, để những người chơi game bắt đầu rời khỏi 

thực tế và sống trong thế giới game, nơi mà giá trị bản thân được xác định bởi trình độ kỹ năng và 

những người chơi game khác,và nơi mà bạo lực không có cảm nghiệm ở mức độ thực tế. " 

 

"Thật vui khi bắn tên gian ác này... nhưng các con có bao giờ đã từng ở cùng một người vừa bị bắn sắp 

chết không? Không phải là một trò chơi nữa. Nhưng, làm mất ý thức, những người trẻ tuổi là chương 

trình ẩn sau vụ bạo lực này. Nó là tiền thân cho sự hỗn loạn và sự điên cuồng mà Satan đã lên kế 

hoạch cho thế giới này, và thậm chí đang trồi lên bây giờ. Chơi Game đã làm mất ý thức cho thế hệ 

này, những người hiện đang lái xe liều lĩnh, bắn súng và ném bom như một hoạt động giải trí."  

 

"Tình yêu của Ta, Ta đã dành thời gian để vượt qua điều này với các con vì một số thính giả của chúng 

tôi bị giam cầm trong sự phá hoại của tệ nạn nghiện ngập này. Ta muốn họ hiểu những gì họ đang 

thực sự đối phó trong cuộc sống của họ, để cho họ có cơ hội đưa ra một quyết định, thông báo và 

thoát khỏi nó. Một số người cho rằng nó có những lợi ích, nhưng hãy cân nhắc kỹ lưỡng trước sự suy 

giảm đạo đức và hành vi gây nghiện. " 

 

(Clare) Có trò chơi nào mà họ có thể chơi không lạy Chúa?  

 

(Chúa Giêsu) "Quy tắc là... bất cứ điều gì là tội lỗi, miêu tả đau khổ, nổi loạn và vô chính phủ, bạo lực, 

chiến tranh, hủy diệt - bất cứ điều gì như vậy là KHÔNG lành mạnh. Có rất ít trò chơi đơn giản, giáo 

dục và để tăng khả năng tinh thần và niềm vui sáng tạo vô hại, như;  xây dựng thành phố, chơi golf và 

tương tự. Nhưng, nếu một người nghiện, thì các con có vấn đề. Hãy luôn cẩn thận để kiểm tra các trò 

chơi và mục tiêu của nó trước khi các con tham gia vào. Không có gì sai với niềm vui vô tội. Đó là tội 

lỗi mà không bao giờ nên có một phần của cuộc sống các con. " 

 

 

 

 



"Con cái của Ta, Ta không cố gắng để tước đi tất cả niềm vui của các con. Ta yêu cầu các con thông 

minh hơn tên ác quỷ, và nhìn bên trên sự vui chơi, để xem những gì các con đang học và những gì 

được giới thiệu. Ta yêu cầu các con xem xét việc mất thời gian khi các con trở nên quá nghiện trò 

chơi, mà mất đi phương hướng cho cuộc sống của mình. Nơi các con đang đi, Đấng các con đang phục 

vụ, những gì đang xảy ra với mục tiêu của các con trong cuộc sống, mục đích thực sự của các con là gì. 

Hãy suy gẫm những điều này, và được khuyên rằng nếu một người đâm lửa vào đùi anh ta, anh ta sẽ 

bị đốt cháy. Hãy khôn ngoan như một con rắn và dịu dàng như con chim bồ câu. "  

 

"Đối thủ của các con đã có hàng ngàn năm thực tập để làm hư hỏng bản chất con người. Hãy vâng 

phục Ta và các con sẽ được bảo vệ. Hãy nhượng bộ ý chí của các con, ' Đức Chúa, xin tỏ cho con biết 

rằng điều này không làm đẹp Lòng Chúa và con sẽ dừng lại.' Và mong đợi Ta làm điều đó. Có điều nhỏ 

nhặt như đẹp lòng Ta hơn là một linh hồn, người coi trọng sự vâng lời trên những ham muốn của 

riêng họ. " 

 

"Ta ban phước lành cho các con bây giờ để nhìn qua mắt Ta những điều mà các con đang cho đi thời 

gian của mình và can đảm để từ bỏ những điều không cần thiết. " 


