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Chúa Giêsu bắt đầu… “Nhiều người trong số các con đã trải qua toàn bộ cuộc sống của mình, mất đi 
mọi thứ và chiến đấu để gìn giữ chúng. Nhiều trong số những điều Ta đã cho phép các con để mất. 
Những thứ khác không phải là Thánh Ý của Ta và không phục vụ mục đích nào khác ngoài việc làm tổn 
thương các con. ” 
 
“Đây là thời điểm của sự phục hồi. Vâng, có một trận chiến. Vâng, bóng tối đang gia tăng. Nhưng, như 
vậy là tiền thưởng của Ta, và nhiều, nhiều thứ các con đã mất, Ta sẽ khôi phục lại cho các con. Kẻ thù 
đã đến để ăn cắp, giết và tiêu diệt, nhưng Ta đã đến mà các con có thể có cuộc sống dồi dào hơn. ” 
 
“Nhiều người các con trong thời gian thu hoạch trong cuộc sống của mình. Những người khác đang 
trong thời gian thử nghiệm. Hãy yên tâm rằng không có gì các con đã mất vì lợi ích của Ta sẽ không 
được tính và đền bù lại cho các con, siết chặt lại với nhau, và vượt qua. Những thử thách và mất mát 
trên thế giới này chỉ là tạm thời và qua đi, nhưng trong thế giới tiếp theo, các con sẽ thấy phần 
thưởng tuyệt vời mà Ta đã dành cho các con. ” 
 
“Nhiều người trong thời điểm này vẫn không biết nên rẽ đường nào. Ta đã nói với các con, nhưng các 
con tiếp tục trong những nghi ngờ. Ta đã nói với các con để đặt tay để cày, trở lại với công việc. Tại 
sao nhiều người tiếp tục chờ đợi và bỏ qua các quyết định mà cần những phản ứng kịp thời? ”  
 
“Có thể là các con đang theo dõi tin tức nữa, những người tiên đoán nói rằng, 'Nó sẽ xảy ra vào ngày 
này, vào ngày đó, trong tuần này, hay trong tháng đó'? Các con vẫn rất dễ tin khi lắng nghe mọi ý kiến 
mà nó chọc nhột các con và cho các con một cái cớ để bỏ công việc của mình qua một bên? Điều này 
không làm Ta hài lòng, những người yêu dấu. Không hài lòng chút nào. Ta hy vọng các con để đứng 
lên khỏi chiếc ghế của mình và áp dụng cho mình. Phúc cho người đầy tớ mà Ta tìm thấy làm theo 
Thánh Ý của Ta khi Ta trở về. Làm tốt lắm, đi vào niềm vui của Thầy ngươi. ” 
 
“Nhưng, đối với những người chôn cất tài năng của mình và đã vẫn tiếp tục trong sự không tin, nuôi 
dưỡng nỗi sợ hãi với mọi lời tiên tri, mà các ngươi có thể tìm thấy, bào chữa cho mình khỏi nhiệm vụ, 
đối với các ngươi nó sẽ không tốt. Cánh cửa sẽ đóng lại và các ngươi có thể không ở với những người 
đang dự tiệc cưới. ” 
 
“Vâng, đây là một lời cảnh báo. Một cảnh báo nghiêm trọng. Các con đã tin Ta trong giọng nói này 
trong vài tháng. Tại sao bây giờ nó nên bất tiện để tin? Tại sao các con lại đặt câu hỏi về mức độ đáng 
tin cậy của những Lời của Ta ban cho cô ấy? Đó có thể là các con lười biếng và muốn có một cái cớ để 
bỏ qua công việc khó khăn phía trước của mình? Đừng khiến Ta loại trừ các con, Cô Dâu của Ta. Đừng 
đứng bên lề không làm gì trong những phút cuối của cuộc đua. Các con không biết rằng chỉ những 
người tranh đua theo qui tắc và chạy để thắng và giành được phần thưởng sao? ”  
 
“Hiện nay có nhiều cơ hội hơn để thu hoạch trái cây trong những giờ cuối cùng này hơn một năm 
trước. Sự dữ đang gia tăng, mọi người cảm thấy bóng tối ngày càng tăng. Và, Ta không nói về tin tức, 
nhưng xung đột, bạo lực, tuyệt vọng, lúng túng, và cô lập, chưa bao giờ được thấy trước đây. Sự xa 
lánh với những người trẻ tuổi, vỡ mộng, đang ở mức cao nhất mọi thời đại.  



Đây là thời gian để các con cung cấp cho họ lựa chọn thay thế. Không chỉ trong việc nói Lời của Ta về 
tình yêu, mà còn là Ánh Sáng Sống của Tình yêu. Người không bỏ qua người tàn tật, nhưng dừng lại để 
an ủi và băng bó các vết thương. Người không tham gia ném đá vào kẻ yếu và bị gạt ra ngoài, nhưng 
vội vã để bảo vệ họ và đưa họ ra khỏi con đường nguy hiểm. ” 
 
“Ta đang thử nghiệm các con, các con trẻ. Ta ban cho các con những dịp để thực hiện tình yêu và bác 
ái. Các con đang đi ngay bên cạnh họ với đầu ngẩng lên trong những đám mây hoặc có cẩn thận với 
mỗi bước chân để xem những người đã bị loại bỏ bởi xã hội của mình, nhưng Ta đã chết trên thập tự 
giá cho họ không? “ 
 
“Vì Ta đói, và các ngươi đã cho Ta cái gì đó để ăn. Ta khát, và các ngươi đã cho Ta uống. Ta là một 
khách lạ, và các ngươi đã mời Ta vào. Ta trần truồng, và các ngươi đã cho Ta mặc. Ta bị bệnh, và các 
ngươi đã đến thăm, Ta đang ở trong tù, và các ngươi đã đến an ủi. '” 
 
“Vậy thì Ta sẽ nói… 'Hãy đến, các con là những người được Cha Ta chúc phúc, hãy thừa kế vương quốc 
đã chuẩn bị cho các con từ nền tảng của thế giới.'” 
 
(Clare) Sau khi Chúa đã chia sẻ điều đó xong, tôi đã hỏi Ngài, 'Chúa ơi, sự gia tăng còi báo động và xe 
cứu thương, điều này có liên quan gì đến máy CERN không?' Ý con là, đôi khi con phải đợi giữa những 
tiếng còi báo động để ghi lại. Và tiếng còi báo động liên tục trong ngày - nó hoạt động bất thường. 
 
(Chúa Giêsu) "Chắc chắn là có! Con yêu dấu của Ta. Trái đất của các con đã bị che phủ trong một lớp 
của sự gian ác mới, với hàng triệu con quỷ đang ép mình chui qua cánh cổng. Tuy nhiên, hãy nhớ 
rằng... chúng không phù hợp với Thiên thần của Ta. Vâng, bóng tối đang tăng lên. Nhưng, Ta nhìn vào 
những lời cầu nguyện và những hy sinh của Con cái Ta - ngay cả những người bạn trên kênh này - và 
Tay Ta bị trói chặt. Ta không thể làm gì, vì những lời cầu nguyện của các con đã chống cự sự phán xét 
sắp tới. ” 
 
“Điều này sẽ kỳ diệu thế nào đối với các con, vì các con sẽ vào thiên đàng vui mừng và mang theo bó 
hoa với các con! Vụ thu hoạch này sẽ làm chứng cho sự vâng phục và lòng trung thành của các con. 
Mặc dù nó không được hoan nghênh và được công nhận bởi những con người, từ những nơi tối tăm 
và mù mịch nhất - những góc xó và những chỗ lỏm và ngõ hẻm - tất cả các cách dẫn đến chính phủ; 
người đứng đầu nhà nước, có một vụ thu hoạch đang diễn ra vào những giờ cuối cùng. Và nó đang gia 
tăng, vì những lời cầu nguyện của các con. ” 
 
“Vì vậy, bây giờ Ta đang gửi các con ra ngoài để tiếp tục lao động trong vườn nho của Ta. Đừng lười 
biếng, đừng tránh làm việc, hãy nhận ra tính lười biếng của mình và ăn năn. Có những người trên bờ 
vực của sự biến đổi; họ chỉ cần ai đó yêu thương họ và chỉ cho họ thấy con đường đến với Ta. Đi ra 
khỏi con đường của mình để làm một việc tử tế, họ sẽ hỏi, "Tại sao bạn làm điều đó cho tôi?" Sau đó, 
các con có thể nói với họ về tình yêu của Ta vì họ đã nhìn thấy nó trong hành động. Các con cầu 
nguyện và tràn đầy Tình yêu của Ta; sau đó, các con đi ra ngoài và xa hoa với người khác. Đơn giản 
vậy thôi. Các con chỉ đơn thuần là con tàu phục vụ rượu vang hảo hạng. Có điều gì đó khác biệt về các 
con. Hãy nghỉ ngơi và yên tâm, nó được chú ý. ” 
 
“Đừng ép buộc bất cứ ai. Chờ Ta để dẫn dắt các con. Sau đó, nhẹ nhàng chia sẻ tình yêu của Ta với họ. 
Các con có tất cả các câu trả lời: cho sự cô đơn của họ, sự thiếu phương hướng của họ, sự loanh 
quanh của họ, sự thiếu tình yêu và sự thoải mái của họ. Tất cả những điều đó nằm trong các con, bởi 
vì Ta sống trong các con. Các con chỉ đơn giản là nghiêng cái bình và Ta sẽ chảy ra trên họ. “ 



“Tiếp tục đi. Nhấc cây thập giá của các con, và theo Ta, sẵn sàng dừng lại cho những người không có ai 
khác và đổ rượu ngon của Ta lên họ. ” 


