
12. Họ sẽ bị bỏ lại phía sau, bởi vì họ đã từ chối Ta và Lời khuyến cáo của Ta 

 

Thông Điệp Tình Yêu Chúa Giêsu đã ban cho Chị Clare, Ngày 4 tháng 11 năm 2014 

 

Chúa Giêsu đã bắt đầu... "Sẽ có nhiều người bị bỏ lại phía sau. " 

 

(Clare) Ôi, Lạy Chúa, con cảm thấy nỗi buồn như vậy cho những người bị bỏ lại phía sau. Vì tất cả 

những gì chúng con đã cố gắng nói, những người trong gia đình con, những người đã khinh miệt 

thông điệp này. 

 

(Chúa Giêsu) "Tất cả sẽ quyết định chính nó cho vinh quang của Ta. " 

 

(Clare) Tôi khóc cho người vô tội và người thiếu hiểu biết, kẻ nguyền rủa, kẻ ác. Tất cả những ai đã 

phớt lờ hoặc từ chối Ngài, Ôi, Chúa ơi. Và những đứa trẻ khốn khổ là nạn nhân của nạn mại dâm. Ngài 

cũng có thể cất chúng lên không? Con biết Ngài yêu chúng nhiều hơn con có thể tưởng tượng. Và 

những Kitô hữu tốt lành thì sao? 

 

Con hỏi những câu hỏi này bởi vì nó đã nảy sinh trong giấc mơ về cuộc Thu Hút ban đầu mà chồng con 

Ezekiel đã có về nhóm người đã được cất lên, bởi vì nó quá ít, nó đáng báo động. 

 

(Chúa Giêsu) "Sẽ có nhiều người bị bỏ lại. " 

 

(Clare) Khi Chúa Giêsu đã nói những lời này với tôi, tôi đã sức cảm và tôi đã không muốn nghe những 

gì Ngài đã nói. Ngài đã nói cách long trọng… 

 

(Chúa Giêsu hỏi) "Con có muốn nghe không? " 

 

(Clare) Tôi trả lời... "Tha thứ cho con, Chúa ơi." Chúa bắt đầu khóc... 

 

(Chúa Giêsu) "Ta không muốn bỏ lại bất cứ ai. Nhưng những người đã liên tục khước từ Ta và đã cự 

tuyệt  tư vấn của Ta, không thể được cất lên. Có những người đã dày dạn trong sứ vụ, và có nhiều 

thập kỷ kinh nghiệm phục vụ Ta. Họ nghe thấy giọng nói của Ta, họ sắp xếp những thông điệp của họ 

cho người khác - nhưng không phải cho bản thân họ, họ chú ý đến lời khuyên của Ta. " 

 

"Ta không thể đổ rượu mới vào một bầu da cũ. Ta không thể xây dựng Giáo Hội Thời Mới của Ta trên 

sự hư hỏng. Phải có một sự buông bỏ hoàn toàn tất cả những ý tưởng cay đắng, oán thù và tư tưởng 

ước đoán, cũng như hệ thống giá trị giả và tinh thần tôn giáo. Giáo Hội của Ta đã bị hư hỏng - cô ấy 

phải được thanh tẩy. Và những gì sẽ sớm xảy đến với cô ấy là điều khoản của Ta cho sự thanh lọc của 

cô ấy. Ta đã đặt trước mặt các con nhiều ví dụ. ” 

 

 



(Clare) Vào lúc đó, rồi Ngài đã bắt đầu liệt kê họ theo tên. Và với mỗi người tôi đã bị chìm lòng, bởi vì 

tôi nhớ nỗi đau của Chúa Thánh Thần trong tôi, khi từng người một họ đi theo cách riêng của họ. 

 

(Chúa Giêsu) "Có những sứ giả trung tín mà cuộc sống của họ đã đầy những ví dụ tương tự. Họ đã yêu 

thương mỗi người, họ đã dạy mọi người, chịu đựng cho họ, nhưng cuối cùng, họ đã đi sai đường. 

Nhiều hơn và nhiều hơn nữa họ đã phải chịu đựng những cú đấm, trong lòng họ bị nghiền nát mà 

không có sự cay đắng và ác ý. Ta sẽ không thưởng cho họ vì điều này sao? " 

 

"Ta sẽ không thưởng cho họ vì điều này sao? Ta sẽ không có tiếng nói trong vùng hoang dã đang khóc 

và đang chuẩn bị con đường sao? Ta nói cho con biết sự thật - những người đã vứt bỏ lời khuyên 

khôn ngoan của các sứ giả trung tín của Ta cuối cùng cũng sẽ phải mở tai và lắng nghe giọng nói của 

họ. Nhưng sẽ quá muộn để họ tránh những thử thách đang đến trên trái đất để thử nghiệm tất cả các 

linh hồn. " 

 

"Dấu của con Thú sẽ là sự khởi đầu của việc sàng lọc của họ một cách vội vàng. Nó sẽ bắt đầu với sự 

tự cự tuyệt trong những điều nhỏ nhặt và nhắm thẳng đến những điều cơ bản quan trọng. Sẽ có một 

sự sàng lọc như chưa từng có trước đây trong các tín hữu. " 

 

"Họ đã bị thế giới cuốn hút vào một lối sống và thần học mà đã không tồn tại trong Hội Thánh đầu 

tiên của Ta." 

 

"Ý thức về sự tồn tại của họ sẽ bị đe dọa nghiêm trọng và được đặt câu hỏi cho đến khi họ nhận ra Ta 

là ai và họ là ai trong Ta, và nó thực sự có nghĩa gì để mang Danh Ta, Thánh Giá của Ta." 

 

"Để sống trong Ta và Ta trong họ. Sau đó, họ sẽ khám phá ra giá trị của họ và hoàn toàn từ chối tất cả 

những thứ mà thế giới đã cung cấp và tổ chức cho họ. Điều này phải được thực hiện thông qua một 

quá trình, nó không đến qua đêm. Đó là lý do tại sao Ta để họ lại. " 


