
216. Ta mặc cho các con trong sự thiếu thốn của Ta và các con sẽ có đủ dầu 
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Chúa Giêsu đã bắt đầu… “Với tất cả những người được ban phước của Ta… Ta biết thời gian chờ đợi 

này là khó khăn cho tất cả các các con. Chờ đợi là không bao giờ dễ chịu, nhưng cho phép Ta để đổ 

vào các con với tình yêu của Ta mỗi ngày và đi quanh và tìm kiếm cơ hội để đổ nó ra trên những người 

khác. Bằng cách này, các con sẽ không cảm thấy buồn chán hay lo lắng, mà là giữ cho vui tươi, tỉnh táo 

và trên hết, giữ dầu trong đèn của mình. ” 

 

“Ta biết một vài người trong số các các con đang chê bai chút ít để có được tin tức. Xin vui lòng, dìm 

xuống nước mong muốn đó và hãy theo dõi Ta. Tin tức sẽ không làm gì ngoài việc làm các con bối rối. 

Tiếp tục theo dõi Ta, ở trong tầng số của Ta và tập trung vào Ta và bước đi trong việc làm tốt. Bằng 

cách đó, không có gì làm các con bất ngờ và các con sẽ có đủ dầu trong đèn của mình vào giờ định 

mệnh đó. ”  

 

“Kiểm tra trái tim, lương tâm và hành vi của mình, nhưng đừng trở nên bị ám ảnh với nó. Thay vào đó, 

hãy liếc nhìn - nơi các con thấy điều ác, ăn năn và cầu xin ân sủng vượt qua chính mình. Ta nói với các 

con sự thật, kẻ thù thực sự duy nhất các con có là chính mình. Chinh phục bản thân và những kẻ thù 

khác ở bên ngoài sẽ không có chỗ đứng. Mặc dù những điều khó chịu có thể xảy ra với các con, phản 

ứng với cử chỉ bác ái của các con sẽ đóng cửa trên khuôn mặt của họ, khi họ nhìn để bắt đầu một 

mầm móng của cay đắng hoặc oán giận. Trên tất cả, duy trì vị ngọt của linh hồn và kẻ thù ở bên ngoài 

sẽ thấy rất bực mình khi làm việc cùng các con. Mọi thứ sẽ không đi theo hướng của họ, và các con sẽ 

khiến họ liên tục bối rối và thất vọng. ”   

 

“Khi các con nhìn quanh thấy những người không biết điều gì sắp xảy ra, đừng cho phép niềm tự hào 

bước vào… đừng xem thường bất cứ ai. Thay vào đó, nếu suy nghĩ đó đi vào tâm trí mình, ngay lập 

tức nghiền nát nó, bằng cách kể lại tất cả đức hạnh người đó có mà mình không có. Và nếu các con có 

một thời gian khó khăn để chỉ định đức hạnh cho họ, hãy tưởng tượng nếu các con được nuôi dưỡng 

trong một môi trường ma túy và bạo lực nặng nề, nơi mẹ các con đang tự chế tạo thuốc và nơi những 

người khác lạm dụng và ghét các con, nơi các con nghèo và không bao giờ có thực phẩm tốt để ăn 

hoặc quần áo ấm. Hãy tưởng tượng nếu các con ở trong hoàn cảnh đó 15 năm các con sẽ như thế 

nào. ”  

 

“Mỗi linh hồn Ta mang vào thế giới đều có những ân sủng đi cùng với họ. Một số người được sinh ra 

trong các gia đình thánh thiện, các gia đình làm tư tế, với 60 ân sủng.  

Những người khác được sinh ra đi làm gái mại dâm và nghiện ngập ma túy đến thế giới này chỉ với 6 

ân sủng. ” 

 

 



“Nó không phải là những gì Ta đã ban cho các con để bắt đầu, nhưng những gì các con đã làm với 

chúng mà được đếm. Làm thế nào để giải thích? Người đàn bà mà các con biết, kẻ chuyên thao túng 

người khác và lén lút, có phải làm cách như vậy là vì một lý do. Cô đã bắt đầu cuộc đời không đầy đủ 

với những phương tiện, và để tồn tại, cô phải lén lút. Một số sẽ là những tên tội phạm, cưỡng hiếp và 

phá hủy mọi thứ mà họ có thể chạm vào. Rằng cô ấy chỉ là một chút lén lút... Thật vậy, không có gì so 

với những gì ma quỷ muốn cô ấy trở thành, và cách chúng cám dỗ và chế nhạo cô ấy. Nhưng cô ấy đã 

sử dụng 6 ân sủng đó, cô đã đưa ra quyết định 'chủ yếu' là trung thực và tốt cho người khác. ”  

 

“Trong khi những người khác, được nuôi dưỡng trong một cung cấp đầy đủ cho gia đình, với một nền 

giáo dục đại học, có thể tự cho mình là cái rốn, tự hào và nuôi dưỡng sự oán giận đối với người nghèo 

và đã không sử dụng được 30 ân sủng mà họ đã được trao ban. Bởi vì không có tình yêu, các con 

không có gì cả. ”  

 

(Clare) Chắc phải có một lý do để Ngài sẽ ban thêm một ân sủng cho người khác? 

 

(Chúa Giêsu) “Bây giờ điều đó phải là một điều bí ẩn, nhưng nó sẽ được tiết lộ cho các con một ngày 

nào đó. Đủ để nói, Ta là một Thiên Chúa Công Minh và mọi thứ trên Thiên Đàng đều được sắp đặt bởi 

sự hoàn hảo. ” 

 

“Các con có thể luôn tìm cách nâng cao những người khác trên chính mình. Mặc dù Ta đã ở dưới hình 

thức của Thiên Chúa, Ta đã không cân nhắc sự bình đẳng với Thiên Chúa một điều gì đó để được nắm 

bắt. Ta đã không được sinh ra và đi vào thế giới này của giới quý tộc trong môi trường xung quanh 

hoàng gia. Ta thích người nghèo, đơn giản và khiêm nhường để trở thành cha mẹ và những người bạn 

đồng hành của Ta. Vị tông đồ duy nhất được giáo dục tốt là người đã phản bội Ta. Điều đó đã nói lên 

cho các con hiểu có điều gì đó. Người Pharisêu đã không nhận ra Ta vì họ cũng đã đang tìm kiếm giới 

quý tộc, quyền lực và những điều của thế gian. ”    

 

“Bằng cách này, Ta đã sẵn sàng được người nghèo nhận biết, chân thành và khiêm nhường. Nhưng 

không có gì trong Ta để thu hút giới quý tộc và người có học thức. Thay vào đó, đối với họ, Ta chỉ đơn 

thuần là một thợ mộc từ Nazareth, và cuối cùng thì, có thể có điều gì tốt đẹp đến từ Nazareth không? 

”  

“Vì vậy, các con thấy đấy, Ta ưa thích sự khiêm nhường, ẩn danh, không có tiếng tăm với thế giới. Và 

Ta hoàn thiện các Cô Dâu của Ta trong những đặc điểm này, bởi vì chúng bảo tồn linh hồn và biến cô 

thành bạn đồng hành xứng đáng với Ta. Và các con không nên tìm kiếm điều này, cuối cùng các con sẽ 

được yêu thương vì sự lộng lẫy, hơn là sự vĩ đại của mình. ” 

 

“Vâng, Ta muốn các Cô Dâu của Ta, những người được ban phước của Ta, đi vòng quanh nâng cao 

những người khác trên chính mình, trong suy nghĩ và hành động của họ (không phải bằng lời nói). Ta 

muốn họ chiếm vị trí cuối cùng, là nơi thấp nhất và tìm kiếm lợi ích của người khác hơn là của chính 

họ. Thứ tự cao? Đối với một số, vâng. Có  phải họ thiếu ân sủng không? Không, Ta đang cung cấp nó 

như những lời này được đón nhận vào lòng các con, như các con nói 'hãy ban cho con theo Thánh Ý 



của Ngài,' ân sủng này đang được ban cho và đang bắt rễ trong lòng các con. "  

 

“Các con sẽ thấy trong thực hành này, rằng các con có nhiều phán đoán chống lại người khác... giàu, 

nghèo, què, toàn bộ. Nó sẽ là một thách thức cho các con. Và một điều tốt ở đó. Tất cả những suy 

nghĩ của các con sẽ được tiết lộ trên thiên đường. ”  

 

"Làm sạch trái tim của mình ngay bây giờ, và nó sẽ không gây khích động cho các con. Đây là những 

kết thúc hoàn hảo, những người thân yêu của Ta. Chúng sẽ khiến các con tỏa sáng như những ngôi 

sao trong bầu trời. ” 

 

“Hãy đi ngay bây giờ và đặt trái tim của các con vào đó. Ta với các con. Hãy để ân điển mới này, 

phước lành mới này bắt rễ sâu trong lòng các con và mang lại sự ngọt ngào, trái cây ngọt ngào. ” 


